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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Mariópolis 
promove 
campanha 
Minha Primeira 
Identidade   PÁG. 6 

Coronel Vivida e 
Vitorino realizam 
abertura do 
Natal   PÁGS. 8 E 9 

Clevelândia 
sedia final do 
Paranaense de 
Motocross   PÁG. 11

Temporal causa prejuízos em todo Sudoeste

No fim da tarde de domingo (28), uma chuva intensa, com fortes rajadas de vento, provocou sérios estragos pelos 
municípios da região. Além de casas e empresas destelhadas, muitas árvores caíram, interditando ruas e rodovias e 
provocando falta de luz e problemas no abastecimento de água. Francisco Beltrão e municípios próximos 

foram os mais afetados pela chuva.  PÁG.7

Divulgação Copel

Vereador aponta possível irregularidade na 
matrícula do terreno da pedreira

PÁG. 2

Pato Branco quer solução para falhas no 
fornecimento da água e luz

PÁG. 5

SEGURANÇA

Polícia Militar 
prende acusado de 
atirar contra rapaz 
em Palmas   PÁG. 14

REGIONAL
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Lei Marília Mendonça, 
para sinalização de 
linhas de energia, pode 
ser votada nesta terça
Agência Senado

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) deu parecer pela 
aprovação do PL 4.009/2021, que determina critérios 
na sinalização de linhas aéreas de transmissão de ener-
gia. O projeto deve ser votado na Comissão de Infraes-
trutura (CI) nesta terça-feira (30), às 9h. Se for aprovado, 
poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputa-
dos.

O projeto foi apresentado por Telmário Mota (Pros-
-RR) após o acidente que matou a cantora Marília Men-
donça, dia 5 de novembro. O avião em que a artista via-
java caiu após se chocar contra cabos elétricos perto do 
aeroporto de Caratinga (MG), matando a cantora e mais 
quatro pessoas.

“O PL 4.009/2021 traz obrigações, para empresas 
do setor de energia elétrica, que conferem maior segu-
rança às atividades do transporte aéreo de cargas e pas-
sageiros, contribuinte para afastar o risco de demandas 
judiciais, muitas vezes injustificáveis, mas geradoras de 
custos de transação para todos os potenciais implicados. 
Há, sem sombra de dúvida, importantes contribuições do 
PL 4.009/2021 para o aumento da segurança no trans-
porte aéreo e também para a redução de riscos de inter-
rupção do fornecimento de energia elétrica”, pontua Ká-
tia Abreu no relatório.

Cores e placas de alerta
O PL 4.009/2021 (chamado projeto da Lei Marí-

lia Mendonça) prevê que os suportes (torres) devem ser 
pintados em cores que possibilitem aos pilotos de aero-
naves identificá-los como sinal de advertência.

Ainda segundo o texto, as concessionárias de ener-
gia elétrica podem utilizar placas de advertência de for-
ma complementar à pintura das torres. O texto ainda 
determina que as linhas de transmissão devem ser sina-
lizadas com esferas coloridas.

“Uma linha de transmissão pode ter sido a causado-
ra do acidente de uma aeronave considerada até então 
segura, sem deixar sobreviventes. O que podemos fazer 
neste momento de consternação, pelo menos, é propor 
regras para proteger nossos brasileiros, de presencia-
rem ou serem vítimas de evento futuro da mesma natu-
reza”, justifica Telmário Mota.

Januário emite 
nota sobre possível 
candidatura em 2022

No domingo (28), o vereador Januário Koslinski 
(PSDB), através de seu gabinete na Câmara Municipal de 
Pato Branco, emitiu uma nota de esclarecimento e divul-
gou nas redes sociais, se pronunciando sobre algumas 
informações que estavam circulando no fim de semana 
sobre sua possível candidatura no próximo ano.

Na nota, Januário afirmou que diante de notícias vei-
culadas, veio a público esclarecer que “não pretende ser 
candidato a deputado estadual ou federal nas próximas 
eleições, pois seu compromisso é com a população en-
quanto vereador, e continuará honrando os votos rece-
bidos, com muito trabalho, coragem e honestidade”. (CV)

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Na sessão ordinária 
dessa segunda-feira (29), da 
Câmara Municipal de Pato 
Branco, o vereador Romulo 
Faggion (PSL) expôs em ple-
nário uma situação em re-
lação ao terreno adquirido 
pelo Município para a im-
plantação da pedreira, da 
usina de asfalto que a admi-
nistração municipal preten-
de instalar em Pato Branco.

Segundo Romulo, ele e 
o vereador Claudemir Zan-
co (PL) estiveram no ter-
reno na semana passada e 
conversaram com um mora-
dor que estava no local, que 
contou que está com proble-
mas na escritura.

“Lá existe uma gleba, 
como se fosse um condomí-
nio. Se um desses terrenos 
tiver problemas, não sai ma-
trícula no nome deles. Con-
versamos também com ou-
tros moradores, inclusive 
alguns são extremamente 
contrários”, revelou Romulo.

Na sessão, o verea-
dor destacou o histórico do 
Projeto de Lei nº 113 de 
2021, referente a aquisição 
do terreno para a pedrei-
ra, para explicar a atual si-
tuação. “Dia 12 de julho de 
2021 teve a primeira vota-
ção no Legislativo, e no dia 
22, a segunda. A sanção da 

Lei ficou nº 5.794, em 23 
de julho de 2021. A publica-
ção no jornal Diário do Su-
doeste ocorreu em 24 e 25 
de julho de 2021, e no Di-
ário Oficial dos Municípios 
do Paraná dia 26 de julho 
de 2021. O pagamento pela 
aquisição do terreno foi rea-
lizado pelo Município no dia 
30 de julho de 2021, con-
forme documento que pode 
ser conferido no Portal da 
Transparência. Até a pre-
sente data sem a escritura 
no Portal. Consta que exis-
te uma escritura, mas não 
há documento anexado. Em 
23 de agosto de 2021, por 
meio do Requerimento nº 
924 de 2021, convidei o se-
nhor Agostinho Rossi para 
participar de uma sessão or-
dinária nessa Casa de Leis, 
para falar sobre o anda-
mento das licenças e auto-
rizações da pedreira adqui-
rida pelo Município. Porém, 
desde de 24 de agosto cons-
ta no SAPL ‘aguardando res-
posta do requerimento’. No 
dia 22 de outubro de 2021, 
o colega vereador Marcos 
Marini (Podemos) solicitou 
por meio do Requerimen-
to nº 1237 de 2021, infor-
mações sobre a implantação 
da usina de asfalto, incluin-
do projeto, processo licitató-
rio, etapas e cronograma de 
execução, bem como a pre-
visão da entrada em funcio-

namento no município, que 
no SAPL conta ‘aguardando 
resposta do requerimento 
desde 26 de outubro’. No dia 
25 de outubro, por meio do 
Requerimento nº 1247 de 
2021 solicitei informações, 
documentações, estudo e 
laudos referentes à pedrei-
ra adquirida pelo Municí-
pio, para possível implanta-
ção da usina de asfalto, e no 
SAPL consta ‘aguardando 
resposta do requerimento 
desde o dia 26 de outubro 
de 2021’. Em 22 de novem-
bro, por meio do Requeri-
mento nº 1376 de 2021, o 
vereador Claudemir Zanco 
(PL) solicitou matrícula atu-
alizada da área adquirida 
para a pedreira municipal, 
aguardando resposta des-
de o dia 23 de novembro. E 
hoje (29) solicitei informa-
ções referentes à escritura-
ção da pedreira adquirida 
pelo Município, pois no Por-
tal da Transparência, como 
já disse, não consta essa do-
cumentação. Somente o em-
penho que foi pago”, frisou.

Penhora
O vereador Romulo se-

guiu relatando que na se-
gunda-feira (29) ele e o ve-
reador Eduardo Albani Dala 
Costa (MDB) conversaram 
e fizeram uma vaquinha no 
valor de R$ 51 para retirar 
a matrícula referente ao ter-

reno. “Na matrícula cons-
ta uma penhora de um se-
nhor de Foz do Iguaçu. Ou 
seja, em análise no Tribunal 
de Justiça provavelmente, 
se os prazos correrem tudo 
certo, a audiência vai acon-
tecer em março de 2022”, 
revelou.

Romulo questionou os 
vereadores presentes se 
esta seria uma tramitação 
correta. “Vou dar um exem-
plo, se eu compro uma casa 
e não sai a matrícula no car-
tório, em meu nome, essa 
casa é minha? Posso fazer 
o pagamento antes dessa 
casa? Então, foram pagos 
R$ 972.840,00, e eu per-
gunto: está certo isso? Está 
legal? Não sei se o Execu-
tivo, o prefeito Cantu, sabe 
disso ou não sabe, mas en-
fim, estamos aqui para fisca-
lizar e legislar. Fomos lá, ve-
rificamos a situação e hoje 
temos dados, documentos. 
Aliás, me relataram que há 
duas semanas, no dia 19 de 
novembro de 2021, o pro-
prietário da terra foi ao car-
tório e perguntou se não 
tinha como agilizar o pro-
cesso, porque até então ele 
não tinha recebido o valor. 
Eu pergunto: onde está esse 
valor que foi pago”, ques-
tionou Romulo, observan-
do que o valor já pago cons-
ta em documento público no 
Portal da Transparência.

Vereador revela possível 
irregularidade na matrícula 
do terreno da pedreira

AssessoriA/CMPB

O vereador Romulo Faggion expôs a situação na sessão dessa segunda-feira (29)
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Plano Petrobras
A Petrobras anunciou seu Plano Estratégico para o período de 

2022 a 2026. Para o presidente da empresa, Joaquim Silva e Luna, 
“em síntese o plano prevê investimento com visão de futuro e re-
torno para a sociedade. Uma boa notícia é que a companhia ven-
ceu, depois de ter chegado a cerca de US$ 160 bilhões em 2014, 
a batalha contra o maior endividamento corporativo da história”.

Candidato tucano
Após a escolha de João Dória neste sábado, 27, como can-

didato tucano ao Palácio do Planalto, o deputado Michele Capu-
to (PSDB) será cotado como coordenador da campanha de Dória 
no Paraná. Doria falou em uma “possível” aliança com o ex-minis-
tro Sérgio Moro, que se filiou este mês ao Podemos, e fez elogios 
aos senadores Simone Tebet (MDB-MS) e Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), presidente do Congresso.

Interesse social
O deputado estadual  Tiago Amaral (PSB) esteve em Ibiporã, 

Região Metropolitana de Londrina, em reunião com o prefeito Zé 
Maria, para tratar sobre habitação de interesse social.”Essa é uma 
das principais demandas do município. Na ocasião confirmamos 
a construção de 30 apartamentos, parte dessas habitações fazem 
parte do programa Casa Fácil, que vai pagar R$ 15 mil às famílias 
que se enquadram nos pré-requisitos do programa, para que es-
sas possam comprar sua casa própria”.

Municipalidade
A deputada Luísa Canziani participou da entrega de 950 ta-

blets para a rede municipal de ensino de Assaí. “Assaí é mais uma 
daquelas cidades que mora no coração da gente. O prefeito Tuti,  
vice Cairo, vereadores e lideranças dessa cidade trabalham pelo 
bem de nossa gente. A entrega dos tablets foi uma grande cele-
bração e não parou por aí, anunciamos recursos para infraestru-
tura, saúde e educação ao lado do governador Ratinho Junior”, 
disse a deputada.

Carnaval 2022
Parte dos balneários do Paraná confirmaram a retoma-

da do Carnaval em 2022. A nova cepa Ômicron tem preo-
cupado as autoridades municipais e sanitárias, por ser oito 
vezes mais contagiosa que as demais variantes descobertas 
até o momento. O receio é que com o Carnaval o número de 
casos de coronavírus voltem a aumentar. Guaratuba e Ma-
tinhos já confirmaram a programação. Antonina e Morretes 
ainda avaliam.

Montadora no PR
O cenário de carros sustentáveis só aumenta no Brasil e ago-

ra, o mercado brasileiro contará com a primeira montadora na-
cional de carros elétricos, que terá sua sede em uma cidade para-
naense, Maringá. A instalação da montadora nacional de carros 
elétricos deverá chegar na cidade em abril de 2022.

Aprovado portal 
para localizar 
animais de 
estimação
Alep

A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) aprovou nessa se-
gunda-feira (29) a proposta que 
pretende instituir o Programa 
Estadual de Animais de Estima-
ção perdidos ou aptos para ado-
ção. O projeto de lei 843/2019, 
assinado pelo deputado Re-
quião Filho, passou em primei-
ro turno de votação. O objetivo 
da matéria é criar, dentre outras 
ações, um portal paranaense na 
internet para facilitar a localiza-
ção dos bichinhos de estima-
ção e a adoção de outros que es-
tejam disponíveis em ONGs ou 
cuidadores especializados.

De acordo com o projeto, as 
informações serão disponibiliza-
das neste site, a partir de formu-
lário organizado pelo Conselho 
Estadual de Direitos dos Animais 
- CEDA, ou por outro órgão in-
dicado pelo Poder Executivo. A 
partir disso, os dados também 
poderão ser disponibilizados em 
centros de controle de zoonoses, 
canis, organizações não governa-
mentais, associações de proteção 
e amigos dos animais e afins. “É 
muito comum nos depararmos 
com pessoas pedindo auxílio nas 
redes sociais para encontrar seus 
animais perdidos, oferecendo 
gatos e cachorros para adoção 
ou denunciando maus-tratos”, 
afirma o autor.

Assessoria
Representantes do se-

tor educacional que parti-
ciparam nesta segunda-fei-
ra (29) de audiência pública 
na Subcomissão da Educa-
ção na Pandemia, do Sena-
do Federal, destacaram a 
importância da aprovação 
do Sistema Nacional de Edu-
cação. Projeto de autoria do 
presidente da Subcomissão, 
senador Flávio Arns (Po-
de-PR), já foi aprovado na 
Comissão de Educação, Cul-
tura e Esporte e está pronto 
para ser votado no plenário 
da Casa.

“O SNE vai trazer a for-
malização e a pactuação de 
um entendimento mútuo. 
Ele vai alinhar e articular 
políticas públicas, garantin-
do o comprometimento das 
ações da União, estados e 
municípios de forma colabo-
rativa. Esse sistema deveria 
ter sido criado até junho de 
2016, como o previsto pelo 
Plano Nacional de Educa-
ção, agora precisamos cor-

rigir essa lacuna”, afirmou 
Arns.

Fátima Gavioli, secre-
tária de educação de Goi-
ás, que no debate repre-
sentou o Conselho Nacional 
de Secretários de Educação 
(Consed), afirmou que, in-
felizmente, os alunos estão 
desesperançosos. “Muitos 
deles passam fome e as es-
colas só contam com verbas 
federais. Outra questão mui-
to importante é que as esco-
las estão lutando para fazer 
a retomadas das aulas, mas 
esbarram na perda de poder 
da ciência, quando dizem 
que é preciso conviver com 
a pandemia. Não, não pode-
mos aceitar isso, a vacina 
é o que temos de concreto 
neste momento”, explicou.

A secretária falou, ain-
da, sobre o ingresso na fa-
culdade por parte dos estu-
dantes. “Muitos terminam o 
ensino médio e optam pelo 
ensino técnico para ingres-
sar logo no mercado de tra-
balho e só depois pensar em 

entrar na faculdade. É uma 
realidade”, acrescentou.

O presidente da União 
Nacional dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação (Un-
dime), Luiz Miguel Martins 
Garcia, também falou da 
triste realidade da fome en-
tre os alunos e da necessi-
dade de aprovar o SNE e o 
regime de colaboração en-
tre os entes federados. “A 
aprovação do Sistema Na-
cional de Educação é urgen-

te. É preciso institucionali-
zar uma política nacional de 
educação que garanta o di-
reito à vida, à educação. Ao 
lado do acolhimento esco-
lar, do fortalecimento da re-
lação professor/aluno e da 
garantia de recursos extra-
orçamentários”, explicou.

A próxima audiência 
pública da Subcomissão da 
Educação na Pandemia será 
no dia 6 de dezembro, às 
10h.

Aprovação do Sistema Nacional 
de Educação é urgente, dizem 
Consed e Undime

RepRodução/TV Senado

A próxima audiência pública será no dia 6 de dezembro, às 10h
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O Rotary Club de Pato Branco-Vila 
Nova, fez doação de R$8.000,00 ao pro-
jeto Remanso da Pedreira que assiste 120 
crianças expostas a condições de vulne-
rabilidade  social  no município de Pato 
Branco.

Estes recursos são oriundos do tra-
dicional  evento para angariar recursos 
para os projetos humanitários do Rotary 
Club, intitulado “kit costela”, o qual teve 
sua 4ª edição (24 de outubro de 2021). 
Tal evento fora criado pelo saudoso Ex-
-Presidente Clovis Simonatto (in memo-
rian), derivando de uma sugestão para 
preparar um kit alimentação com cos-
tela assada e acompanhamentos para 
uma boa refeição para alguns amigos; a 
ideia foi muito bem recebida pelos “nos-
sos amigos”, culminando no presente ano, 
gestão do atual presidente José Francisco 
Martins, na venda de 100 kits costela, em 
que foram atendidas, com muita qualida-
de e sabor, mais de 1.000 pessoas.          
       Ponto  relevante dessa edição, à luz 
da covid-19 e suas restrições, foi o êxi-
to do sistema drive-thru que trouxe segu-
rança e agilidade na entrega dos kits aos 
amigos.

O presidente José Francisco Martins 
sabe das necessidades da entidade bene-
ficiada e sabe, sobretudo, o foco social e 
responsabilidade das pessoas que admi-
nistram o Remanso da Pedreira. Em suas 
palavras, “temos uma vida tão abençoada, 
temos onde morar, o que comer, temos a 
liberdade de irmos onde desejarmos, o mí-
nimo que devemos fazer é dar um retorno 
a sociedade que urge apoio, pela vida ma-
ravilhosa que usufruímos.”

Agradecemos a todos que de forma ou 

outra contribuíram para a realização de 
sucesso do Kit Costela 2021. Nesse senti-
do, na data de 22 de outubro de 2021, na 
Fundação Rotária, o Presidente José Fran-
cisco Martins efetuou a entrega do valor a 
equipe do Remanso da Pedreira - cheque 
de R$ 8.000,00 para que seja administra-
do pela entidade.

Sobremaneira importante, é ressaltar 
que o valor é o ponto inicial para a cons-
trução de uma quadra coberta. O projeto 
(sonho) nasceu da necessidade de um es-
paço mais amplo e com cobertura, para 
que as crianças e adolescentes que fre-
quentam o Remanso, possam realizar ati-
vidades durante o ano inteiro. O Remanso 
possui uma área de 20,000m2 que ain-
da não está sendo utilizada e nesse espa-
ço será construída a quadra de esportes. A 
partir de 2022 o objetivo da instituição é 
aumentar em 20% os atendimentos. Atu-
almente, o projeto Remanso atende 120 
crianças de 06 a 15 anos. 

Desta forma, afirmou Rosangela, o 
Rotary e a comunidade podem esperar 
como sempre uma grande transparên-
cia em cada ação proposta pelo Remanso 
e assim desenvolver, reunir e sonhar jun-
to com mais e mais parceiros para colocar 
as devidas metas e ações para esta nova 
construção, é possível? Sabemos que sim. 
O Rotary Club de Pato Branco-Vila Nova é 
parceiro e com certeza toda a comunidade 
apoiará também.

Estamos encerrando o primeiro se-
mestre rotário da gestão 2020/2021 e 
com sabor de realização e êxito. Doravan-
te, para o segundo semestre, muita garra, 
energia e ações a realizar em prol da co-
munidade. Gratidão!

VOLMAR LUIZ KLIN

Rotary Club de Pato Branco-Vila Nova 
faz doação ao Projeto Remanso da 
Pedreira visando construção 
de quadra esportiva

Entrega valor de doação para a equipe Projeto Remanso da Pedreira. Centro Presidente Martins. 
Direita Claudia e Nathalia. Esquerda Rosangela e Luciano com filho

Fórum Pato Branco promove Live com o 
Tenor Breno Bortot
Assessoria

O Fórum Pato Branco promove nesta 
terça-feira (30), às 20h30, uma live sobre 
a participação do pianista Ben Hur Cionek 
e do tenor Breno Bortot na Missa de Ação 
de Graças, que acontecerá no dia 11 de de-
zembro, às 19h30, na Igreja Matriz São Pe-
dro Apóstolo. O concerto sacro contará com 
diversos cantos natalinos e acontecerá logo 
após a Missa.

A live contará com a participação do 
gestor cultural de Pato Branco, Geraldo de 
Carvalho, do tenor Breno Bortot, do publi-
citário César Setti e do fotógrafo Rudi Boda-
nese, e poderá ser acompanhada através do 
canal ForumPatoBranco2021, no Youtube.

Fórum Pato Branco
O Fórum Pato Branco - Cidadão para o 

Mundo - surge em um momento de conquis-
tas econômicas, urbanísticas e civilizató-

rias do Município, quando este completa 69 
anos, a fim de compartilhar experiências e 
conhecimentos que possam contribuir para 
um futuro ainda mais promissor aos pato-
-branquenses.

O evento será realizado entre os dias 9 a 
11 de dezembro de 2021, com a participação 
de escritores, professores, economistas, jor-
nalistas, médicos, advogados, engenheiros, 
poetas, políticos, cientistas políticos, músi-
cos, artistas plásticos, empresários e demais 
personalidades de sólida formação acadê-
mica e com passagem pelos mais elevados 
cargos do Executivo e Legislativo do País.

O evento conta com o apoio da Prefei-
tura de Pato Branco, UNIDEP, UNIMATER, 
UTFPR, Sebrae, Fundação Cultural Celinau-
ta, Bela Casa Grill, Diário do Sudoeste, Ho-
tel Regente, Think Marketing e com o pa-
trocínio da Atlas Eletrodomésticos, BRDE e 
Inplasul.

Redação com assessoria
redacao@diariodosudoeste.com.br

 A 4ª feira de adoção 
de animais de Pato Branco, 
realizada no último sába-
do (27), no Planta Garden, 
teve um saldo de 25 animais 
adotados.

Ao todo, 75 animais, 
entre cães e gatos, estavam 
disponíveis. Todos os ani-
mais adultos já estavam cas-
trados e os demais tiveram a 
castração agendada.

A feira ocorre em par-
ceria com ONGs de prote-
ção animal do município. 
São elas: ONG É o Bicho, 
Anjos Protetores, Associa-
ção Lima de Proteção Ani-
mal e Compato.

A próxima feira de ado-
ção está prevista para ja-
neiro, mas quem tiver inte-
resse em adotar um cão ou 
gato pode entrar em conta-
to com as ONGs pelas redes 

sociais oficiais.

Responsabilidade
Conforme a União Inter-

nacional Protetora dos Ani-
mais (Uipa), a procura por 
adoção de animais teve um 
aumento de 400% durante 
a pandemia, já que as pes-
soas ficaram mais reclusas. 
Os animais necessitam de 
cuidados diários e atenção, 
devem receber alimentação 
adequada, serem levados ao 
veterinário, receberem vaci-
nação anual e castração, e o 
planejamento deve incluir, 
além dos custos, tempo para 
socializar com o animal. Por 
isso, antes de adotar, é pre-
ciso refletir sobre a respon-
sabilidade que é cuidar de 
um animal para que ele não 
seja devolvido aos abrigos 
ou às ruas.

Dados da Organização 
Mundial da Saúde apontam 
que, no Brasil, existem cer-

ca de 30 milhões de animais 
abandonados, sendo 10 mi-
lhões de gatos e 20 milhões 
de cachorros.

Legislação
É necessário lem-

brar sobre a alteração da 
Lei de Crimes Ambientais 
9605/98, artigo 32, sobre 
a questão do ato de abuso, 
maus-tratos, ferir, mutilar 
animais silvestres, domés-
ticos, nativos ou exóticos. 
Com a lei  1095/19, a pu-
nição, que antes era de três 
meses a um ano, com mul-
ta e proibição de guarda, 
passou a ser de dois a cinco 
anos de reclusão.

Para fazer a denúncia, 
qualquer tipo de prova pode 
ser utilizada na identifica-
ção de quem comete o abu-
so. Basta falar com a Polícia 
Militar e apresentar fotos, 
vídeos, identificação do lo-
cal e endereço.

Feira de adoção tem 
25 animais adotados 
em Pato Branco

Mais de 50 animais continuam disponíveis para adoção

ASSESSORIA/PMPB
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Assessoria
Recentemente, visando ampliar o co-

nhecimento sobre cidades inteligente e com 
o propósito de gerar conexão e oportunida-
des, os secretários municipais de Planeja-
mento Urbano, Gilmar Tumelero, e de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação de Pato Branco, 
Giles Balbinotti, participaram da Smart City 
Expo World Congress, em Barcelona (ES), 
congresso voltado a cidades inteligentes.

Integrando a comitiva brasileira, jun-
to com representantes da sociedade civil e 
autoridades políticas, eles participaram de 
workshops, apresentações, além de agendas 
especiais pela cidade, com visitas técnicas 
em empresas e instituições.

“Fomos buscar e ampliar o nosso co-
nhecimento sobre cidades inteligentes. So-
bre tudo o que faz parte de uma cidade inte-
ligente, porque este conceito vai muito além 
de aplicações de tecnologia para soluções de 

conflitos urbanos. Fomos conhecer o que há 
de novas tecnologias, ter vivências do que 
foi implantado em uma cidade referência em 
planejamento para poder trazer para Pato 
Branco”, frisa o secretário de Planejamento.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, explica que o que já está sendo feito 
entre as Secretarias Municipais será amplia-
do, buscando principalmente o engajamento 
de toda a cidade. “O plano é transformar to-
das as áreas, com o engajamento de todo o 
município, mostrando as melhorias, as novas 
tecnologias e os benefícios na geração de ne-
gócios, emprego e renda. Enfim, engajar todo 
o município para essa pontecialidade”.

Agora, o próximo passo é elaborar um 
plano com ações que conectem todos os se-
tores do município, engajando a sociedade 
para debater o assunto, buscando alternati-
vas que possam ser implantadas de curto a 
longo prazo.

Secretários participaram de congresso sobre 
cidades inteligentes

Redação com Assessoria
Os problemas de abas-

tecimento de água dos úl-
timos dias somados, em 
decorrência da falta de for-
necimento de energia elétri-
ca em situações pontuas, so-
mado a constantes relações 
da população resultou em 
uma reunião nessa segun-
da-feira (29) envolvendo 
o Executivo de Pato Bran-
co, representantes das duas 
companhias no município.

O encontro no gabinete 
do prefeito Robson Cantu, 
teve a presença do geren-
te da agência da Compa-
nhia Paranaense de Energia 
(Copel), Raffael Vensão Ca-
margo, do gerente da agên-
cia da Companhia de Sanea-
mento do Paraná (Sanepar), 
Edenilson Albani, dos vere-
adores Joecir Bernardi, Lin-
domar Brandão, Rafael Ce-
lestrin e Thania Caminski, 
além do coordenador regio-
nal da Casa Civil do Paraná, 
Ronaldo Silva.

“Estamos buscando por 
soluções que sanem esse 
problema que é decorren-

te em nosso município. Sa-
bemos e compreendemos 
o funcionamento das duas 
companhias, mas quan-
do falta água ou luz, aca-
ba atingindo um grande nú-
mero de pato-branquenses. 
Como Administração Mu-
nicipal, estamos articulan-
do junto com o Governo Es-
tadual para que melhore e 
fortaleça o sistema de abas-
tecimento em Pato Branco”, 
frisa o prefeito.

Um dos motivadores do 
encontro, a falha no forneci-
mento da água durante toda 
a sexta-feira (26), por com-
plicações provocadas pela 
intensa chuva da noite da 
quinta-feira (25), que resul-
tou na queda na energia elé-
trica, afetando a captação 
de água do rio Pato Branco. 

Na reunião foi desta-
cado, que as companhias já 
estão em processo de im-
plantação de um gerador de 
energia na captação de água, 
como forma de melhorar o 
abastecimento de água.

 “Como Administração 
Municipal, temos como de-

ver melhorar os serviços 
prestados para a população, 
sejam eles municipais, esta-
duais ou federais. Já esta-

mos em conversa com o Go-
verno do Estado, para que 
seja implantado o mais bre-
ve possível o gerador de 

energia na captação de água 
do rio Pato Branco, além de 
outras melhorias em am-
bos os sistemas das Com-

panhias. Estamos buscan-
do soluções eficazes para a 
nossa população”, comple-
mentou o prefeito.

Executivo se reúne com gerentes 
da Copel e Sanepar

Falha no abastecimento de água na semana passada, por falta de fornecimento de energia foi um dos motivadores da reunião
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AEN
A obra de implanta-

ção do Contorno Noroeste 
de Francisco Beltrão, cone-
xão entre a PR-180 e a PR-
483, no Sudoeste do Estado, 
alcançou 60% da execução. 

Neste mês começaram os 
trabalhos mais visíveis da 
pavimentação em parte do 
trecho.

Com 5,2 quilômetros de 
extensão e investimento de 
cerca de R$ 50 milhões (R$ 

36 milhões nas obras em 
si e o restante em desapro-
priações), o novo eixo de li-
gação facilita o trânsito re-
gional e retira o tráfego de 
veículos pesados, inclusive 
de cargas vivas, das vias ur-

banas da cidade. A previsão 
é que ele seja concluído no 
primeiro semestre de 2022. 

“É uma obra muito em-
blemática. Esse contorno re-
forçará a ligação do Sudo-
este e de Francisco Beltrão, 
um dos polos regionais, com 
Cascavel. Essa é uma área 
do Estado que tem se desen-
volvido rápido e que induz o 
crescimento do agronegócio 
e a geração de novas empre-
sas a partir do seu polo es-
tudantil”, afirma o governa-
dor Carlos Massa Ratinho 
Junior.

No canteiro de obras, 
cada etapa trouxe novos de-
safios. Escavações de viadu-
tos, desmonte de grandes 
paredões de pedra, com per-
furação, explosão e retira-
da desses fragmentos para 
compor a base do pavimen-
to, instalação dos sistemas 
de drenagem para evitar 
inclusive a eventual eleva-
ção do rio sobre a rodovia, 
terraplenagem, pavimenta-
ção, sinalização e seguran-
ça viária.

O desafio foi intensifi-
cado em função da rodovia 
atravessar áreas em urbani-

zação e de inundação do rio 
Santa Rosa. Ao todo, são cin-
co viadutos, dos quais três já 
estão concluídos e dois em 
fase de execução, além de 
uma ponte sobre o rio San-
ta Rosa, cuja execução está 
80% concluída.

“Os desafios foram 
grandes, principalmente de-
vido ao grande volume de 
terraplenagem e variedade 
de solos escavados, o que 
demandou mais tempo para 
a conclusão dos serviços de 
terraplenagem. Mas com o 
início dos serviços de pavi-
mentação, a obra está em 
bom ritmo de execução, com 
aproximadamente 2,4 quilô-
metros em fase de execução 
do revestimento asfáltico”, 
afirmou o engenheiro fiscal 
do Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná 
(DER-PR), Roberto Macha-
do, que acompanha a obra.

Sudoeste 
Essa é uma das obras 

em andamento no Sudoes-
te. Além dela, está em exe-
cução a restauração em 
concreto do trecho da PRC-
280 entre Palmas e o Tre-

vo Horizonte, no entronca-
mento com a BR-153, que 
dá acesso à Santa Catarina. 
O investimento nesse corre-
dor é de R$ 107 milhões e a 
previsão é de conclusão em 
2022.

A PRC-280 também está 
com intervenção de amplia-
ção da capacidade, que pre-
vê a implantação de tercei-
ras faixas em dois trechos: 
entre o quilômetro zero, na 
divisa do Paraná com San-
ta Catarina, e o km 5,9, em 
União da Vitória; e entre o 
km 130,3, no acesso a Pal-
mas, e o km 254,9, no en-
troncamento que dá acesso 
a Marmeleiro. O investimen-
to nos dois trechos é de R$ 
26,8 milhões.

O DER/PR também já 
deu início à adequação de 
trechos com curvas acentu-
adas da rodovia PR-562, en-
tre o município de Coronel 
Vivida e o distrito de Vista 
Alegre. O trecho que passa 
por intervenções tem pou-
co mais de 3 quilômetros e 
o investimento é de R$ 5,8 
milhões, financiados pelo 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

Obra de implantação do Contorno Noroeste de Francisco 
Beltrão alcança 60% da execução

Redação com assessoria
redacao@diariodosudoeste.com.br

Entre os dias 29 de no-
vembro e 3 de dezembro, 
a Prefeitura de Mariópolis 
e o Instituto de Identifica-
ção do Paraná (IIPR) – Pos-
to de Mariópolis realizam a 
campanha “Minha primeira 
identidade”, que tem como 
objetivo incentivar os pais 
e/ou responsáveis a emi-
tirem o primeiro RG dos 
seus filhos, com horário es-
pecial de atendimento.

“No contexto das políti-
cas públicas, a emissão do 
RG é essencial para garan-
tir a segurança da criança 
e do adolescente em diver-
sas situações. Além de ter 
um formato prático, o RG 
contém o registro da digi-
tal, que fica cadastrada no 
banco de dados da polícia”, 
afirma a chefe de gabinete, 
Maristela Paulek.

Ela acrescenta: “Car-
regar um RG é mais prá-
tico do que a Certidão de 
Nascimento e evita dani-
ficar a certidão, além de 

facilitar a comprovação 
da paternidade quando       
solicitado”.

A responsável pelo 
Posto de Identificação de 
Mariópolis, Vanieli No-
vello, explica que a campa-
nha surgiu tendo em vista 
a proximidade das festas 
de fim de ano, viagens, ma-
trículas escolares, regu-
larização de identidades 
antigas, e tantas outras si-
tuações, que necessitam a 

identificação civil.
“A carteira de identi-

dade pode ser emitida nos 
primeiros meses de vida. 
Recomendamos a partir 
dos seis meses, que aí a 
criança já pode ficar sen-
tadinha para tirar foto”,       
comenta.

Vanielli também orien-
ta que as pessoas “venham 
mais próximo do natural 
possível, sem maquiagem, 
brincos ou outros ador-

nos na  cabeça,  orelhas  e   
pescoço”.

1ª ou 2ª via
Ainda, juntamente com 

a campanha “Minha primei-
ra identidade”, demais cida-
dãos que necessitem de 1ª 
ou 2ª via [ou regularizar do-
cumentos muito antigos] 
podem dirigir-se ao Posto 
de Identificação de Marió-
polis, para solicitar a emis-
são de sua Cédula de Identi-
dade (RG).

O posto está situado em 
anexo à Biblioteca Munici-
pal, na rua 6, número 1.030. 
O horário de atendimen-
to estendido nesta semana 
(sem fechar para o almo-
ço) ocorre das 8h às 16h30. 
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do te-
lefone: (46) 3226-8113.

Mariópolis promove campanha 
Minha Primeira Identidade

Documentos necessários para 
crianças e adolescentes:
- Certidão de Nascimento
- CPF (opcional)
- RG do responsável legal (pai, mãe ou guardião 
legal)
- Valor: gratuito
- Não é necessária foto
- Aconselhável a criança ter idade igual ou 
acima de seis meses

Documentos necessários para 1ª e 2ª via 
(Adultos):
- Certidão de Nascimento ou Casamento
- CPF (opcional)
- Valores: 1ª via (gratuita) e 2ª via (R$ 38,30)
- Não é necessária foto

PReFeituRA de MARióPolis

A campanha 
segue até nesta 

sexta-feira
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Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br

No fim da tarde de do-
mingo (28), uma tempes-
tade, marcada por intensa 
chuva com fortes rajadas 
de ventos, que chegaram a 
95,76 km/h, causou gran-
des prejuízos em todo  o 
Sudoeste.

Destelhamentos, que-
das de árvores e de estrutu-
ras, falta de luz e problemas 
no abastecimento de água 
foram as principais ocorrên-
cias registradas pelos muni-
cípios da região.

De acordo com boletins 
e notas à imprensa, emiti-
dos pelo Corpo de Bombei-
ros, Companhia Paranaense 
de Energia (Copel) e Compa-
nhia de Saneamento do Pa-
raná (Sanepar), a região de 
Francisco Beltrão foi a mais 
atingida pela chuva — ten-
do sido registrado um nú-
mero considerável de ocor-
rências em Ampére, Santo 
Antônio do Sudoeste, Dois 
Vizinhos, Salto do Lontra, 
Nova Prata do Iguaçu, San-
ta Izabel D’Oeste e Realeza.

Na manhã de ontem 
(29), a Sanepar, confirma-
va comprometido no forne-
cimento de água nos municí-
pios de Capanema, Planalto, 
Nova Prata do Iguaçu, Pinhal 
de São Bento, Renascença, 
Bela Vista da Caroba e o dis-
trito de Conciolândia, em Pé-
rola D’Oeste — ambos per-
tencentes a micro de Beltrão.

De acordo com a Sa-

nepar, o abastecimento de 
água depende de luz para 
acontecer, pois todo maqui-
nário e equipamentos das 
unidades operacionais pre-
cisam do fornecimento de 
energia. Por isso, é natural 
que os municípios sem água 
estão situados em regiões, 
também, sem luz.

Conforme a Copel, as lo-
calidades mais afetadas com 
quedas de energia no Sudo-
este também foram as situ-
adas na regional de Beltrão. 
Foram elas, Pinhal de São 
Bento, Bela Vista da Caroba, 
Planalto, Manfrinópolis, Pé-
rola D’Oeste, Capanema e Re-
nascença. Na microrregião 
de Pato Branco, o maior nú-
mero de atendimentos foi em 
Coronel Domingos Soares.

Informações da Rá-
dio Ampére relatam ainda 
grandes prejuízos na comu-
nidade de Santa Luzia. Na 
propriedade da família Moli-
netti a estrutura de um aviá-
rio foi destruída com as for-
tes rajadas de vento.

Na mesma comunidade, 
foi registrado vários euca-
liptos quebrados.  

Francisco Beltrão
De todo o Sudoeste, 

Francisco Beltrão foi o mu-
nicípio mais atingido pela 
tempestade no domingo. 
Conforme o 10° Grupamen-
to de Bombeiros (GB), cer-
ca de 200 residências foram 
destelhadas e 40 vias inter-
ditadas por conta da queda 
de árvores.

Além disso, o município 
foi o único da região a re-
gistrar uma ocorrência en-
volvendo duas vítimas. De 
acordo com o GB, uma ár-
vore caiu em cima de um 
veículo, ocupado por duas 
pessoas. Os passageiros fo-
ram retirados sem graves 
ferimentos.

No município, os bair-
ros Alvorada, Cristo Rei, 
Novo Mundo, São Miguel, 
Marrecas e Centro foram os 
mais afetados.

Pato Branco
Em Pato Branco, segun-

do o 2º Subgrupamento de 
Bombeiros Independentes 
(SGBI), foram realizados cer-
ca de 40 atendimentos de so-
corro. Entre as ocorrências, 
foram registrados proble-
mas de destelhamento de re-
sidências e queda de árvores.

De acordo com o sub-
grupamento, os bairros Fra-
ron, São Francisco, Vila Iza-
bel e Centro foram os mais 

atingidos pelo temporal. As 
rodovias do entorno do mu-
nicípio também foram bas-
tante afetadas com quedas 
de árvores, que ocasiona-
ram na interdição das vias.

Por conta dos estragos 
— queda de árvores e de fia-
ção —, a vacinação da co-
vid-19, programada para 
essa segunda-feira, no Par-
que de Exposições, foi trans-
ferida para hoje (30).

Além disso, locais como 
o Kartódromo Municipal 
Ayrton Senna, Parque do 
Alvorecer e um ginásio da 
comunidade São Roque do 
Chopim, que teve uma das 
paredes comprometida, fo-
ram interditados. De acordo 
com a assessoria do muni-
cípio, “as equipes trabalha-
rão para averiguar as con-
dições e para a limpeza do 
local. Assim que estiver se-
guro para a população, o es-
paço será reaberto”.

Devido ao temporal 
que atingiu a região, o Par-

que Estadual Vitório Pias-
sa – Parque do Alvorecer 
em Pato Branco, foi fecha-
do para a população para 
reparos das trilhas. A lim-
peza no local já começou e 
a expectativa é que os re-
paros terminem até o final 

desta semana.
A vistoria no local iden-

tificou trilhas com árvores 
caídas e danificadas, o que 
pode causar riscos aos visi-
tantes. Diante disso, o Ins-
tituto Água e Terra (IAT) e 
a prefeitura decidiram pelo 
fechamento da Unidade de 
Conservação (UC) até a fi-
nalização dos reparos e a 
garantia de segurança dos 
visitantes.

Em Pato Branco, de 
acordo com a Copel, 3,7 
mil domicílios ficaram sem 
energia. Os estragos, segun-
do a companhia, se concen-
traram mais na região Nor-
te do município, nos bairros 
São Roque do Chopim, Bor-
tot, Aeroporto, Cadorin, São 
Francisco e Fraron. “Os prin-
cipais problemas encontra-
dos são postes quebrados 
pelos ventos, cabos rompi-
dos e árvores sobre a rede. 
Na região, os municípios de 
Coronel Domingos Soares, 
Coronel Vivida e Mariópo-
lis são os que apresentam 
maior percentual de domicí-
lios desligados”, informou a 
assessoria.

Na tarde dessa segunda-
-feira, propriedades rurais 
do município, completaram 
24 horas sem o fornecimen-
to de energia elétrica.

 

Tempestade causa prejuízos em todo o Sudoeste
Francisco Beltrão foi um dos mais afetados na região; no município, rajadas de ventos chegaram a 95,76 km/h

ItagIBe JunIor/ tV Beltrão

Evento isolado
Conforme o Sistema de Tecnologia e 

Monitoramento Ambiental do Paraná (Si-
mepar), apesar dos estragos causados 
pelo mau tempo de ontem, os milímetros 
de chuva registrados foram baixos. Em 
Pato Branco, a estação marcou 4 mm às 
17h e em Beltrão, 12, 4 mm.

O problema maior, como aponta o Si-
mepar, foram os ventos, que chegaram a 
quase 100 km/h às 17h. A chuva de ontem 
foi um evento isolado, ocasionado pelo 
deslocamento de uma frente fria.

Previsão é de que o Parque Vitório Piassa fique fechado por uma 
semana em Pato Branco

DIVulgação Iat

Em Francisco Beltrão, uma árvore caiu em cima de um carro que estava sendo ocupado 
por duas pessoas
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Redação com assessoria
Na noite de sábado (27), 

ocorreu em Coronel Vivida a 
abertura do “Natal para to-
dos”, no Lago Municipal Ar-
naldo Wentz de Moraes, que 
recebeu um bom público do 
município e da região.

A programação que foi 
idealizada nos últimos me-
ses contou com apresen-
tações musicais, chegada 
do Papai Noel, acendimen-
to das luzes e fogos de ar-
tifício. Com destaque para 
a árvore com 16 metros 
de altura, fixada no meio 
do lago; além de um par-
que de diversões, que fica-
rá instalado durante todo 
este mês.

O prefeito Anderson 
Barreto, destacou que foram 
cerca de dois meses para or-
ganizar todo o evento. “Foi 
um momento de incertezas, 
devido à crise sanitária que 
tivemos. Quando, de fato, vi-
mos que poderia ser realiza-
do, escolhemos o lago, por 
ser muito amplo e lindo, em 

que podemos desfrutar da 
natureza nele presente”.

Barreto afirmou ain-
da que “foi uma imensa ale-
gria ver a grande participa-
ção do público que atendeu 
ao chamado o que faz com 
que todo o trabalho desen-
volvido tenha valido a pena. 
Que mesmo diante de mui-
tos percalços durante este 
ano, foi possível desenhar 
um projeto que pudesse tra-
zer momentos de felicidade 
aos vividenses.”

O diretor de Cultura, 
Paulo Anciliero, destacou 
o trabalho da equipe. “Hou-
ve o envolvimento de to-
das as secretarias para que 
chegássemos a esse resul-
tado. E além da programa-
ção desse sábado no Lago 
Municipal, outros pon-
tos foram decorados e es-
tão prontos para que o cli-
ma natalino permaneça em 
nosso município”.

Outras atrações
Outras atrações dão 

segmento a programação, 
como por exemplo, o Ôni-
bus Encantado e Papai Noel 
recebendo as crianças na 
Casa do Papai Noel que fica 

na praça Angelo Mezzo-
mo, ambos programados 
para todas as sextas, sába-
dos e domingos até o dia 23 
de dezembro, sempre das 

18h30 às 20h.
No dia 12 de dezembro, 

das 14h30 às 19h, ela res-
salta que no lago haverá um 
espaço para fotografias com 

tema de Natal. Também diz 
que nesse dia os brinquedos 
do parque de diversão serão 
gratuitos para as crianças 
de Coronel Vivida.

Multidão participa da abertura de Natal em Coronel Vivida

Mariópolis entrega óculos à população

Chopinzinho realiza etapa municipal da Conae 2022

RODINEI SANTOS

Programação de Natal segue até o dia 23 de dezembro 

A Administração Munici-
pal de Chopinzinho realizou, 
na tarde de 26 de novembro, a 
Etapa Municipal da Conferên-
cia Nacional de Educação (CO-
NAE) 2022.

O evento contou com a 
presença de diretores, pedago-
gas, professores e estudantes 
das instituições de ensino das 
redes municipal, estadual, par-
ticular, ensino superior, educa-
ção especial e da comunidade 

chopinzinhense.
A conferência foi composta 

por dois momentos, sendo uma 
palestra temática e a exposição 
das menções para apreciação e 
aprovação dos delegados.

A psicóloga Edielke Maí-
sa Pessetti sensibilizou e emo-
cionou o público ao abordar a 
temática “Inclusão, equidade e 
qualidade: compromisso com o 
futuro da Educação Brasileira”. 
Proporcionou momentos de re-

flexão ao conceituar inclusão, 
equidade e qualidade na edu-
cação. Referiu-se às políticas 
públicas, a gestão de recursos, 
orientou formas respeitosas 
para se referir a pessoas com 
deficiência. Todas as ações cita-
das estão diretamente relacio-
nadas ao mundo da educação.

Os integrantes do Fórum 
Municipal de Educação analisa-
ram a realidade do ensino ofer-
tado em Chopinzinho e apre-

sentaram as propostas para a 
educação, apresentadas pelo 
Governo Federal para o decênio 
2024 -2034. Entre elas, a criação 
do Sistema Nacional de Educa-
ção visando o fortalecimento 
das boas práticas pedagógicas 
e a dinamização de programas 
complementares.

Os delegados manifesta-
ram-se favoráveis as menções 
expostas. 

A secretária de Educação, 
Mari Lúcia Lazarotto, agradeceu 
a dedicação com que os profis-
sionais da educação têm de-
senvolvido seu trabalho e frisou 
a grandeza do momento vivi-
do. “Há necessidade de planejar 
a educação de modo responsá-

vel, garantindo condições dig-
nas de trabalho ao profissional 
da Educação e principalmen-

te oportunizando educação de 
qualidade em cada instituição 
de ensino”.

ASSESSORIA/PREFEITURA DE CHOPINZINHO

Na última semana, o De-
partamento de Saúde de Mari-
ópolis ̶ com as presenças da 
diretora, Aline Ferst; do coor-
denador Dilceu Machado; da 
equipe do Tratamento Fora de 
Domicílio (TFD) e do prefeito 

Mario Paulek ̶ realizou a en-
trega de óculos a pacientes.

Ao todo, 46 pessoas fo-
ram contempladas, sendo que 
a escolha das armações já ha-
via sido feita no dia 18 de no-
vembro, conforme harmoniza-

ção facial e medidas pupilares.
Em breve, mais 38 pacien-

tes [que já realizaram as medi-
das pupilares] também irão re-
ceber, totalizando assim 84 
óculos entregues à população 
mariopolitana.

ASSESSORIA/PREFEITURA DE MARIÓPOLIS
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O Comitê Desportivo Municipal (CDM) 
de São Lourenço do Oeste (SC), realiza a Cor-
rida Rústica de Natal Kellogg’s no dia 19 de 
dezembro. A largada será em frente à prefei-
tura, às 7h30, e as inscrições podem ser fei-
tas no site www.ticketagora.com.br. A corri-
da faz parte da programação do Natal Show.

Com percurso de 5 km (16 anos em 
diante) e 10 km (18 anos em diante), as ins-
crições podem ser feitas até 14 de dezem-
bro, limitadas a 500 participantes. 

Haverá premiação em dinheiro para os 
cinco primeiros colocados na classificação 
geral, naipes masculino e feminino, sendo 
de R$ 200 a R$ 1 mil. Já os primeiros colo-
cados de cada faixa etária receberão apenas 
troféu. Todo atleta que completar o percur-
so receberá medalha de participação.

 Para acessar o regulamento completo 
e fazer sua inscrição, acesse aqui - https://
www.ticketagora.com.br/e/corrida-rstica-
-de-natal---kelloggs-32777. (Assessoria)

Natal Show: Corrida Rústica está com 
inscrições abertas

Assessoria
Com show do grupo Os 

Monarcas, apresentações 
artísticas, chegada do Papai 
Noel, acendimento das luzes 
na Praça de Natal e show de 
fogos, aconteceu na noite 
dessa segunda-feira (29), ̶ 
data que também foi come-
morado os 60 anos do mu-
nicípio ̶, a abertura oficial 
das festividades de Natal 
2021 em Vitorino. O evento 
reuniu a comunidade vitori-
nense e de cidades vizinhas.  

Marciano Vottri, pre-
feito de Vitorino, resumiu o 
momento como sendo o en-
contro. Segundo ele, o Na-
tal e o aniversário do mu-
nicípio são datas especiais 
e, por isso, foram coradas 
com sentimentos de fé, es-
perança, felicidade e pura 
emoção. “Entregamos à nos-
sa cidade a árvore dos bons 
sentimentos que, além de 
simbolizar o brilho e a ma-
gia do Natal, carrega os 
nossos maiores e mais sin-
ceros desejos a cada um 
dos munícipes”.

Sobre a Praça de Natal, 
Vottri explica que se trata 
de um espaço encantador, 
que representa o verdadei-
ro sentido do Natal, com 
elementos símbolos des-

sa grande festa, postos em 
um ambiente de convivên-
cia e visitação para que to-
dos possam viver a magia e 
o espírito natalino. “Acredi-
tamos no nosso potencial, 
provamos que somos capa-
zes de fazer aqui também. 
Valorizamos nossa terra, 
motivo pelo qual também 
construímos e planeja-
mos nossa programação de 
mãos dadas com a Associa-
ção Comercial e Empresa-
rial de Vitorino (Acevi)”. Se-
gundo o chefe do Executivo, 
hoje o povo vitorinense não 
precisa mais sair do municí-
pio para ver e sentir o Natal.

O prefeito disse que 
nada foi feito sozinho. De 
acordo com ele, a Praça de 
Natal e toda a programação 
é fruto de um esforço con-
junto que envolve a equipe 
administrativa e Comissão 
Central Organizadora (CCO), 
mas também deputados, ve-
readores, empresários e en-
tidades como a Acevi. 

Satisfeito com a partici-
pação do público, o Executi-
vo vitorinense agradeceu a 
comunidade por ter entendi-
do os motivos pelos quais a 
programação de abertura foi 
transferida do dia 28 para o 
dia 29 de novembro. Ele lem-

bra que, por conta da chuva e 
o vento na tarde de domingo 
(28), todos os equipamentos 
de palco e do grupo Os Mo-
narcas molhou e, por isso, a 
programação foi transferi-
da. “Pensamos na seguran-
ça das pessoas e na quali-
dade do evento”, resume. 

Praça de Natal 
Espaço pensado e pro-

jetado pela Secretaria de 

Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio do municí-
pio, a Praça de Natal bus-
ca, na prática, representar 
o verdadeiro sentido de Na-
tal. O projeto considerou 
as dificuldades enfrentadas 
na pandemia e sentimentos 
como fé, paz, amor, saúde, fa-
mília, empatia e esperança.

Conforme Caroline Do-

mingos Mezzalira, arquite-
ta e urbanista da pasta, tudo 
isso é representado através 
da estrela e da árvore de Na-
tal. Aberta oficialmente ao 
público, a praça é um espa-
ço de convivência, com ban-
cos, iluminação e praça de 
alimentação. Nela também 
acontecem todos os shows 
da programação natalina. 

Vitorino comemora 60 anos com abertura 
da programação de Natal

DIVULGAÇÃO 

Programação 
de Natal 
Dia 3/12 - 19h30 
Show Darlan e Fabiano 
Show Trio Aliança 

Dia 10/12 - 19h30
Show Valdir Ferrari e 
Vilsinho 
Apresentação da Orquestra 
de Viola Vitoriense

Dia 17/12 - 19h30
Show os Normais 

Dia 18/12 - a partir das 18h 
Evento do Cras - 
brinquedos e Papai Noel

Abertura das festividades natalinas, também marcou o aniversário de 60 anos de Vitorino



Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

Índices em % jun jul ago set out nov ano 12m 

INPC (IBGE) 0,60 1,02 0,88 1,20 1,16 - 8,45 11,08

IPCA (IBGE) 0,53 0,96 0,87 1,16 1,25 - 8,24 10,67

IPCA-15 (IBGE) 0,83 0,72 0,89 1,14 1,20 1,17 9,57 10,73

IPC (FIPE) 0,81 1,02 1,44 1,13 1,00 - 8,32 10,30

IGP-M (FGV) 0,60 0,78 0,66 -0,64 0,64 0,02 16,77 17,89

IGP-DI (FGV) 0,11 1,45 -0,14 -0,55 1,60 - 16,96 20,95

IPA-DI (FGV) -0,26 1,65 -0,42 -1,17 1,90 - 20,19 25,01

IPC-DI (FGV) 0,64 0,92 0,71 1,43 0,77 - 7,56 9,73

INCC-DI (FGV) 2,16 0,85 0,46 0,51 0,86 - 12,70 14,94

set out nov
TJLP (%) 4,88 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 7,75%

Facultativo
Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os va lores obti-
dos. 

EMPREGADOR  Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente;
2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$
1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contri bui ções
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

Período POUP POUP TR
ANTIGA NOVA

1/10 a 1/11 0,5000 0,3575 0,0000
2/10 a 2/11 0,5000 0,3575 0,0000
3/10 a 3/11 0,5000 0,3575 0,0000
4/10 a 4/11 0,5000 0,3575 0,0000
5/10 a 5/11 0,5000 0,3575 0,0000
6/10 a 6/11 0,5000 0,3575 0,0000
7/10 a 7/11 0,5000 0,3575 0,0000
8/10 a 8/11 0,5000 0,3575 0,0000
9/10 a 9/11 0,5000 0,3575 0,0000
10/10 a 10/11 0,5000 0,3575 0,0000
11/10 a 11/11 0,5000 0,3575 0,0000
12/10 a 12/11 0,5000 0,3575 0,0000
13/10 a 13/11 0,5000 0,3575 0,0000
14/10 a 14/11 0,5000 0,3575 0,0000
15/10 a 15/11 0,5000 0,3575 0,0000
16/10 a 16/11 0,5000 0,3575 0,0000
17/10 a 17/11 0,5000 0,3575 0,0000
18/10 a 18/11 0,5000 0,3575 0,0000
19/10 a 19/11 0,5000 0,3575 0,0000
20/10 a 20/11 0,5000 0,3575 0,0000
21/10 a 21/11 0,5000 0,3575 0,0000
22/10 a 22/11 0,5000 0,3575 0,0000
23/10 a 23/11 0,5000 0,3575 0,0000
24/10 a 24/11 0,5000 0,3575 0,0000
25/10 a 25/11 0,5000 0,3575 0,0000
26/10 a 26/11 0,5000 0,3575 0,0000
27/10 a 27/11 0,5000 0,3575 0,0000
28/10 a 28/11 0,5000 0,4412 0,0000
1/11 a 1/12 0,5000 0,4412 0,0000
2/11 a 2/12 0,5000 0,4412 0,0000
3/11 a 3/12 0,5000 0,4412 0,0000

TR MÊS % ano 12 m

Outubro/21 0,00 0,00 0,00
Novembro/21 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2 SET OUT %m %ano %12m

Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 2.097,17 -0,62 18,98 22,69
Noroeste 1.908,52 1.932,09 1,23 22,07 28,88
Oeste 2.020,24 2.027,94 0,38 15,31 18,18

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 167,00 -0,6% -2,9%
Ponta Grossa 164,00 -1,8% -3,5%
Maringá 163,00 -2,4% -3,6%
Cascavel 163,00 -3,0% -4,7%
Sudoeste 164,00 -2,4% -4,7%
Guarapuava 163,00 -2,4% -4,7%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 88,00 0,0% 0,0%
Sudoeste 88,00 2,3% 1,1%
Cascavel 88,00 2,3% 1,1%
Maringá 87,00 2,4% 2,4%
Ponta Grossa 88,00 1,1% 1,1%
Guarapuava 88,00 2,3% 1,1%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 96,00 0,0% -3,0%
Ponta Grossa 95,00 0,0% -2,1%
Maringá 93,00 0,0% -1,1%
Cascavel 93,00 0,0% -1,1%

SALÁRIO FAMÍLIA 2021
- 
Salários até R$ 1.503,25  51,27  

Venc.: empresas 20/12, pes.físicas 15/12, emp. do més ticos 06/12. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), através de GPS

Autônomo
1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71). 

2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11%  sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: des conto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a dife rença até R$
6.433,57.

4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposenta-
doria é por idade..

SOJA - US$cents por bushel  (27,216 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

jan/22 1.241,50 -11,25 -2,6% -0,6%
mar/22 1.252,00 -11,00 -2,7% -0,6%

MILHO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 581,00 -5,75 0,7% 2,2%
mar/22 582,25 -9,50 -0,3% 1,0%

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)

dez/21 347,70 -8,50 -6,0% 4,5%
jan/22 342,70 -6,70 -5,8% 3,7%

TRIGO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

dez/21 807,50 -18,00 -4,5% 4,5%
mar/22 822,25 -18,00 -4,1% 4,7%

Ações % R$

Petrobras PN +3,51% 29,47 
Vale ON +1,25% 69,50 
ItauUnibanco PN -0,66% 22,66 
Bradesco PN -0,73% 20,27 
Locaweb ON +7,13% 14,72 
Magazine Luiza ON -0,25% 8,04 
Usiminas PNA +6,12% 13,70 
Inter Banco S/A +5,27% 37,98 

INDICE BOVESPA 

Alta: 0,58% 102.814 pontos

Volume negociado: R$ 24,41 bilhões

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

IR 2021 - A sétima parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) vence em 30/11, com a incidência de taxas de
juros Selic de 3,03%.

MÊS TAXA SELIC
Ago/21 0,43%
Set/21 0,44%

MÊS TAXA SELIC
Out/21 0,49%
*Nov/21 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%

CÂMBIO 29/11/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 29/11/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 29/11/21

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice out nov dez
INPC (IBGE) 1,1078 1,1108 -
IPCA (IBGE) 1,1025 1,1067 -
IGP-M (FGV) 1,2486 1,2173 1,1789
IGP-DI (FGV) 1,2864 1,2095 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Outubro/21 0,5000 5,11 6,17
Novembro/21 0,5000 5,64 6,17

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Outubro/21 0,3575 2,03 2,27
Novembro/21 0,4412 2,48 2,60

Produto unidade média var. var. var. F Belt. Pato B.
PR - R$ diária 7 dias 30 dias R$ R$

SOJA saca 60 kg 156,60 0,0% -0,3% -2,5% 158,00 157,50 

MILHO saca 60 kg 78,99 0,9% 3,5% 0,3% 81,50 80,00 

TRIGO saca 60 kg 88,87 0,1% 0,6% 0,4% 89,00 88,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 244,54 -1,7% -1,7% -3,5% - 230,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 229,65 0,0% 0,0% -0,5% - 230,00 

BOI GORDO arroba, em pé 304,59 0,0% 4,2% 9,1% 290,00 293,00 

SUÍNO kg, vivo 6,62 0,5% 8,0% 4,6% 5,80 5,80 

ERVA MATE arroba 23,39 3,0% -0,8% -4,1% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 29/11/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 29/11 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.876,47 1,96% 3,91%
Boi gordo (2) 321,80 1,16% 25,17%
Café (3) 1.424,40 -2,25% 13,38%
Algodão (4) 628,97 -0,78% 5,75%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 29/11/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 29/11/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 233,85 -10,00 1,1% 14,7%
mar/22 233,00 -9,95 0,7% 12,8%

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO  (BM&F) 29/08/17

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão. 

102.122 103.653 104.514 105.811 102.224 102.814

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS

nov/17 20,66 -0,09 0,0% -7,5%
mai/18 21,25 -0,07 0,2% -6,2%

MILHO - R$/saca 60 kg 
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS
set/17 27,29 0,02 -2,4% 4,5%
nov/17 28,91 0,09 -0,7% 2,9%

BOI GORDO - R$/arroba  

ago/17 141,88 1,62 2,3% 8,5%
set/17 142,98 0,89 2,8% 7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

set/17 151,25 -3,45 -0,2% -8,2%
dez/17 156,90 -2,20 0,3% -7,8%

22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 29/11

Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados
OURO - BM&F var. dia

29/11 R$ 318,00 /grama +0,79%

DÓLAR COMERCIAL
Alta: 0,25% Var. novembro: -0,64%

Compra R$ 5,609
Venda R$ 5,610

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 0,45% Var. novembro: -0,55%

Compra R$ 5,6112
Venda R$ 5,6118

DÓLAR PARALELO
Estável Var. novembro: -0,34%

Compra R$ 5,48
Venda R$ 5,89

DÓLAR TURISMO
Estável Var. novembro: -0,34%

Compra R$ 5,48
Venda R$ 5,87

EURO
Alta: 0,01% Var. novembro: -3,02%

Compra R$ 6,3216
Venda R$ 6,3228

EURO TURISMO
Baixa: 0,30% Var. novembro: -1,76%

Compra R$ 6,08
Venda R$ 6,70  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0494
Libra esterlina R$ 7,46
Peso argentino R$ 0,056

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 113,62
Libra esterlina 0,75
Euro 0,89

Grupo 1 R$ 1.467,40 
Trab.s na agricultura.

Grupo 2 R$ 1.524,60 
Serviços administrati vos,
domésticos e ge  rais, ven -
dedores e trab. de reparação.

Grupo 3 R$ 1.577,40 
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4 R$ 1.696,20 
Técnicos nível médio.

*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12
Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

ALGODÃO - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 116,65 0,05 -0,9% 1,6%
mar/22 111,41 -0,37 -3,9% 0,2%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 35.135,94 +0,68
Londres 7.109,95 +0,94
Frankfurt  15.280,86 +0,16
Tóquio 28.283,92 -1,63
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Agência Brasil
Um levantamento feito pela Se-

mesp, entidade que representa man-
tenedoras de ensino superior do Bra-
sil, mostrou que para 82,2% dos 
egressos das universidades houve 
melhora para encontrar uma coloca-
ção após a conclusão do ensino su-
perior, enquanto 17,8% disseram que 
nada mudou. Entre os que disseram 
ter havido melhora, 75,6% eram de 
cursos presenciais e 24,4% do Ensino 
a Distância (EAD).

Segundo a 3ª Pesquisa de Empre-
gabilidade, 64,4% dos egressos que 
ainda não conseguiram o primeiro em-
prego se formaram entre 2019 e 2021, 
período da pandemia de covid-19.

O levantamento foi feito em par-
ceria com a Symplicity entre os dias 
02 de agosto a 12 de outubro de 
2021, com a participação facultati-
va de 3.086 egressos do ensino supe-
rior, que responderam o questionário 
por e-mail, mídias sociais e dispo-
nibilização na plataforma Symplic.

A pesquisa mostra que entre os 
que já estavam formados há até três 
anos, 27,7% conseguiram o primeiro 
emprego ou um novo emprego. En-
tre aqueles formados há mais de três 
anos esse percentual foi de 38,9%. A 
pesquisa mostra ainda que para 17% 

dos formados em até três anos o sa-
lário melhorou e 15,7% ingressaram 
em um curso de pós-graduação. En-
tre os formados há mais de três anos 
esses percentuais são de 29,2% e 
27,3% respectivamente.

Segundo os dados, 49,6% daque-
les que se formaram na rede privada 
trabalham na sua área de formação e 
da rede pública são 50,1%. Já 13,9% 
dos alunos da rede privada trabalham 
fora de sua área por falta de oportu-
nidade e outros 12,4% por opção. No 
caso da rede pública esses percentu-
ais são de 12,4% e 14,1%. Entre os 
alunos da rede privada, 39,1% disse-
ram estar desempregados há mais de 
um ano e 30,9% há até um ano. Os 
da rede pública são 32,2% há mais de 
um ano e 28,9% há até um ano.

Entre os cursos com maior per-
centual de pessoas que trabalham 
na área de atuação estão medici-
na (100%), engenharia de computa-
ção (92,6%), ciência da computação 
(90,5%), farmácia (79,3%), odonto-
logia (78,9%) fisioterapia (64,4%), 
arquitetura e urbanismo (63,5%), 
psicologia (61,1%), publicidade e propa-
ganda (60,5%) e contabilidade (60,5%).

Já os cursos com maior percen-
tual de respondentes que trabalham 
em área diferente da de formação por 

falta de oportunidade são o de rela-
ções internacionais (34,6%), enge-
nharia ambiental (27,8%), engenha-
ria de produção (27,6%), engenharia 
química e gestão financeira (ambos 
com 26,5%), matemática e engenha-
ria mecânica (ambos com 26,1%), 
gestão de pessoas (25,4%), serviço 
social (23,1%) e economia (22,2%).

O levantamento da Semesp mos-
trou também que o percentual de em-
pregados com carteira assinada pas-
sou de 58% na segunda edição para 
63,8% na terceira. O percentual de 
autônomos e comissionados passou 
de 8,8% para 10,5% e o de funcioná-
rios públicos de 16,2% para 10,2%.

Foram questionadas ainda quais 
as dificuldades para entrar no mer-
cado de trabalho e a maioria respon-
deu que a falta de experiência é um 
dos principais fatores, já que o mer-
cado é muito exigente ao contratar 
um recém-formado, porque a maioria 
das vagas pedem alguma experiência 
profissional na área ao mesmo tempo 
que oferecem baixa remuneração. Foi 
citado ainda a falta de oportunidade, 
com a alta concorrência e o baixo nú-
mero de vagas oferecidas, além de as 
habilidades exigidas e a falta de co-
nhecimento nessas habilidades ter di-
ficultado a obtenção da vaga.

Formados no ensino superior perceberam 
melhora para conseguir emprego

CNC: endividamento das 
famílias atinge maior 
patamar em quase 
12 anos
Agência Brasil

O percentual de famílias brasileiras com dívidas em 
atraso ou não chegou a 74,6% em outubro deste ano, 
maior patamar da série da Pesquisa Nacional de Endivida-
mento e Inadimplência do Consumidor (Peic), iniciada em 
janeiro de 2010. Antes de julho deste ano, a parcela nunca 
havia superado a marca dos 70%.

Desde julho, no entanto, o percentual de endividados 
no país, que está há 11 meses em alta, supera os 70%. Os 
dados foram divulgados ontem (29) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Em setembro deste ano, o índice havia ficado em 74%. 
Já em outubro do ano passado, os inadimplentes eram 
66,5% das famílias.

O percentual de inadimplentes, ou seja, famílias que 
têm contas ou dívidas em atraso, apresentou, em outubro 
deste ano (25,6%), uma ligeira alta em relação a setembro 
(25,5%). Houve, no entanto, queda em relação a outubro 
de 2020 (26,1%).

O percentual de famílias que não terão condições de 
pagar suas dívidas ou contas caiu para 10,1% em outubro 
deste ano, abaixo dos 10,3% do mês anterior e dos 11,9% 
de outubro do ano passado.

A parcela média da renda comprometida com dívidas 
manteve-se estável em 30,2%. A maior parte das dívidas 
(84,9%) é com cartão de crédito. Entre os inadimplentes, o 
tempo médio de atraso na quitação das dívidas é o menor 
desde março deste ano: 61,4 dias.
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E COMO FICA O 
FLUXO DO TRÁFEGO 
DE VEÍCULOS NAS 
PRAÇAS DE PEDÁGIO?

Chegou o momento aguardado há 24 anos. 

Resultado de um governo mais próximo, que acompanha 

o ritmo dos paranaenses: ágil, inovador e dinâmico.

PARANÁ, TERRA DE GENTE QUE TRABALHA.

VOCÊ PERGUNTA, O GOVERNO DO ESTADO RESPONDE.

Não, nenhuma taxa será cobrada para os usuários que 
passarem nas praças de pedágio no estado do Paraná. 
A partir da nova concessão, as tarifas serão muito
 mais baixas que as atuais.

PRECISO PAGAR 
ALGUMA TAXA PARA 
USAR A RODOVIA?

COMO VAI FICAR 
O ATENDIMENTO 
AO USUÁRIO?

E A MANUTENÇÃO 
DAS RODOVIAS 
VAI ACONTECER?

EM CASO DE 
ACIDENTE OU 
EMERGÊNCIA 
MÉDICA, PARA 
QUEM DEVO LIGAR?

Interrupções na pista: 190 - Polícia Militar.  
Acidentes com vítimas: 193 - Corpo de Bombeiros e SIATE.
Problemas na pista em rodovias federais:
191 - Polícia Rodoviária Federal. 
Problemas na pista em rodovias estaduais:
198 - Polícia Rodoviária Estadual.

Sim, as estradas vão continuar recebendo a 
manutenção necessária, com a ajuda do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, 
nas rodovias estaduais; e do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes, nas federais.

Ao transitar pelas praças de pedágio, os veículos
não vão mais passar pelas cancelas das pistas 
centrais e sim pelas suas laterais. As pistas centrais, 
onde ficam as cabines, terão o tráfego bloqueado 
em ambos os sentidos.

Serviços como guincho e atendimento 
médico vão ser disponibilizados pelo 
Governo do Estado. 

www.gov.br/dnit

www.der.pr.gov.br

Prefeitura de SLO terá 
horário especial de 
atendimento em 
dezembro e janeiro
Assessoria

O Executivo de São Lourenço do Oeste (SC), informou 
nessa segunda-feira (29), que terá horário especial de aten-
dimento nas repartições públicas nos meses de dezembro e 
janeiro. A partir do dia 1º de dezembro, haverá turno único 
das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, até o dia 31 de ja-
neiro de 2022.

Segundo o comunicado, alguns setores permanecem 
com seus horários de funcionamento inalterados, sendo: 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas; unidades 
escolares da rede municipal de ensino; Biblioteca Pública 
Municipal Santos Dumont; Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras); Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas); Conselho Tutelar; Estação de Tra-
tamento de Esgoto e serviços emergenciais da Secretaria de 
Agricultura e Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Saúde
A Secretaria de Saúde e o Centro de Atenção Psicosso-

cial (Caps) terão horário estendido nos meses de dezembro 
e janeiro, sendo das 7h às 19h. Porém, as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) ficarão fechadas neste período. Portanto, o 
atendimento aos pacientes será feito na Policlínica Munici-
pal de Saúde e a urgência e emergência na UPA 24 horas.

Recesso
Também foi comunicado que haverá recesso nos ór-

gãos e entidades da administração pública municipal direta 
e autárquica de 27 de dezembro de 2021 a 30 de dezembro 
de 2021. Já o dia 24 de dezembro será considerado ponto 
facultativo. Os serviços públicos essenciais serão mantidos 
neste período, como o atendimento na Secretaria de Saúde 
e na UPA 24 horas.

Mais informações através do telefone (49) 3344-8500, 
na prefeitura.

Assessoria
A velocidade e a adrenalina fize-

ram de Clevelândia a capital estadu-
al do motocross neste final de sema-
na, quando o município do Sudoeste, 
sediou a fase final do Campeonato Pa-
ranaense de Motocross. 

As provas foram disputadas na 
pista construída no Parque de Exposi-
ções Portal do Sudoeste durante todo 
e sábado (27) e domingo (28), reunin-
do pilotos de diversas regiões. 

Ao todo, aproximadamente 10 
mil pessoas passaram pelo parque 
nos dois dias de evento, contribuindo 
para a arrecadação de mais de 350 
kg de alimentos que foram repassa-
dos a Secretaria de Assistência Social 
de Clevelândia e mais de R$ 3.800,00 
que foram destinados para a campa-
nha Natal Solidário e serão reverti-
dos na compra de brinquedos para as 
crianças carentes do município.

Com a disputa da final, Clevelân-
dia se coloca de vez na rota do mo-
tocross paranaense, uma vez que em 
agosto o município também foi sede 
da 3ª etapa do estadual, um reflexo 
direto dos investimentos que estão 
sendo feitos pela administração muni-
cipal no fomento à prática do esporte. 

Juba, presidente da Federação 
Paranaense de Motocross, destacou a 
possibilidade de Clevelândia receber 
em 2022 uma etapa do Campeonato 
Sul-Brasileiro da modalidade. 

Para receber eventos desse por-

te, além da construção da pista, a es-
trutura do parque passou por me-
lhorias, em uma ação conjunta do 
Executivo local, com diversas secre-
tarias estaduais.

A atuação voltada a prática es-
portiva também pode ser vista na re-
forma do ginásio municipal, e ainda 
no fato de Clevelândia ter sido sede 
de campeonatos de artes marciais. 

Programação
A final do Campeonato Paranaen-

se de Motocross faz parte do Natal de 
Clevelândia que segue até o final de 
dezembro.

Na programação está previsto ain-
da para a sexta-feira (3), apresentações 
artísticas com alunos das escolas e co-
légios de Clevelândia, igrejas e Apae. 

Já na sexta-feira (10) as apresen-
tações artísticas serão das escolas 
municipais, escolas de inglês, igrejas 
e Centro de Tradições Gaúcha (CTG).

No domingo (12), serão realiza-
das apresentações artísticas e no sá-
bado (18), apresentações musicais.

No dia 21, o espetáculo Soul Art, 
no dia 23 está previsto show nacional 
com Bruno e Barreto. Todas as apre-
sentações acontecem na praça Muni-
cipal e começam às 20h.

Clevelândia sediou a fina do 
Campeonato Paranaense de Motocross

Etapa final reuniu competidores de diversas regiões 

Mauricio Moreira 



Benéfi ca infl uência astral para tra-
tar de questões sociais pendentes, 
para lucrar em negócios iniciados 
anteriormente e para a sua prospe-
ridade profi ssional. Contudo, as dis-
putas no lar deverão ser evitadas. 

Dia propício ao sucesso na investi-
gação de todo e qualquer assunto 
oculto e místico. Bom para as rela-
ções com pessoas amigas ou cole-
gas de trabalho. 

Neste dia, o setor mais favorecido 
de sua vida será o profi ssional, prin-
cipalmente você trabalhar no co-
mércio. Há grande favorabilidade 
para aventuras, mas não abuse. 

Notícias e novidades do seu inte-
resse devem ser esperadas para o 
período da tarde. Favorável para 
as fi nanças, inventário ou herança. 
Bons lucros através de parentes ou 
propriedades agrícolas. 

Se a dúvida ou confusão mental es-
tão atormentando o seu dia, saiba 
que essas forças são radiações mal 
canalizadas e que precisam de um 
novo direcionamento. 

Todo cuidado será pouco hoje. 
Tome cuidado com o fogo, com 
a eletricidade e com o excesso 
de velocidade ao dirigir veículos, 
e não confi e demais em pessoas 
que não conhece. 

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Dia benéfi co. Cuide de si e aproveite 
para exaltar suas qualidades intelec-
tuais e artísticas. Os astros em aspec-
to favorável estão lhe amparando no 
campo profi ssional e fi nanceiro. 

Mantenha a calma e o equilíbrio 
emocional, para que obtenha bons 
resultados se estiver iniciando um 
novo projeto. Dia em que terá habi-
lidade para tirar proveito dos negó-
cios e de seu trabalho. 

Novas e propícias amizades, pros-
peridade profi ssional, fi nanceira e 
social e muito otimismo quanto a 
uma vida tranquila e feliz é o que 
lhe indica o fl uxo astral do dia.

ÁRIES 21/03 A 20/04

GÊMEOS 21/05 A 20/06

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Desde as primeiras horas do dia 
procure evitar atritos com pes-
soas de temperamento forte. 
Compreensão e inteligência para 
aproveitar dos benefícios deste 
dia. Este é um bom período do 
ano para você.

Será muito bem sucedido nas 
próximas horas, pois os astros 
irão favorecê-lo. Cuidado com o 
amor à primeira vista. Confi e em 
si e fará associações que trarão 
bons resultados. 

Aproveite a fase para revelar suas 
fantasias para a pessoa amada. 
Evite a falta de persistência e dê 
continuidade nos seus empreen-
dimentos que conseguirá bons 
resultados.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPOPRIMAVERA

WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

28°/14°

28°/17°

28°/14°

31°/19°

28°

13°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192MINGUANTE

PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm

diariodosudoeste.com.br   30 de novembro de 2021VARIEDADESA12

RADICCI iotti

BOLETIM COVID-19

Solução

10

CAÇA-PALAVRA
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

  S O R I E Z U R C
 
  A C I L B U P E R
 
 R O D O V I A   
 
          
 
 M         C
 
 E  S      U 
 
 T  A     S  
 
 R  R    T   
 
 O  I   O    
 
 P  E O      
 
 O  T D   L   
 
 L  I A   I   
 
 I  E T   G   V
 
 T  R R   A   I
 
 A  P O   Ç   A
 
 N  M P   Ã   G
 
 A  E S  E O A  E
 
 S   N  S  I  M
 
    A  T  R  
 
    R  R  A  
 
    T  A  N  E
 
      D  O  T
 
  D U T R A  I  N
 
        S  E
 
 C I D A D E S S  D
 
        E  I
 
 S A R O H   C  S
 
        N  E
 
  E N T O R N O  R
 
        C  P

 C S O R I E Z U R C

 B A C I L B U P E R

 R O D O V I A S M F

 E S D G Y A U R L O

 M O L F O Y E N T C

 E D S O S S T N U B

 T I A Y T O L S G M

 R Y R M O S T B N D

 O O I S O O F S B G

 P D E O S M E L B T

 O L T D D I L E L D

 L M I A R O I O O U

 I S E T D R G O R V

 T I R R S N A S N I

 A C P O S N Ç S O A

 N B M P M B Ã L H G

 A L E S O E O A G E

 S D T N B S O I O M

 T A M A T T F R H O

 D F C R M R G A C U

 I E O T E A B N A E

 R T L R S D U O E T

 D D U T R A C I D N

 L O L T Y U C S I E

 C I D A D E S S G D

 S B F C U D G E L I

 S A R O H S U C C S

 C S L L A R I N N E

 Y E N T O R N O R R

 I A H Y O E Y C F P

R O D O V I A

A Via Dutra

Inaugurada em 19 de janeiro de 1951, a 
Rodovia PRESIDENTE Dutra recebeu esse 
nome em homenagem ao então presiden-
te da REPÚBLICA, o mato-grossense Enrico 
Gaspar DUTRA. Mais conhecida como Via 
Dutra, a RODOVIA tem 402 quilômetros de 
extensão e substituiu a antiga ESTRADA 
Rio-São Paulo, que havia sido construída 
em 1928. Além de fazer a LIGAÇÃO entre as 
duas maiores regiões METROPOLITANAS 
do país, Rio de Janeiro e São Paulo, a Via 
Dutra corta 34 CIDADES e faz a conexão 
entre o Nordeste e o Sul do Brasil. De acor-
do com informações da CONCESSIONÁRIA 
da rodovia, cerca de 23 milhões de pesso-
as moram no ENTORNO da Dutra, e nela é 
TRANSPORTADO aproximadamente 50% 
do PIB brasileiro. A rodovia promoveu uma 
redução significativa no tempo de VIAGEM 
entre as duas cidades, passando de cerca 
de doze HORAS para cinco a seis horas. O 
projeto teve um CUSTO exorbitante de 1,3 
bilhão de CRUZEIROS e envolveu 35 EM-
PREITEIRAS em sua construção. 
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Rosel Antonio Beraldo e Anor Sganzerla

Artigo
A luz é apenas um profundo céu estrelado

foto do diA
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Nas luzes e sombras do “mundo novo” 
que se avizinha, não deixa de ser curio-
so que a humanidade toda, está sob varia-
dos ângulos praticamente toda ela imer-
sa na era que se convencionou chamar de 
a era da técnica, o ser humano que se forja 
a partir dela é tentado sob diversos aspec-
tos aderir a ela sem questionamento algum, 
sub-repticiamente ela inculca em todos uma 
mensagem que ela pode ser usada com to-
tal liberdade para se fazer o que bem enten-
der, ela posta uma aparente adocicada men-
sagem de neutralidade, crer nela a qualquer 
custo tornou-se um dogma inquestionável. 
Ao nos ajoelharmos perante a técnica, num 
mundo estilhaçado por rupturas, desejamos 
apenas que ela nos dê um futuro brilhante, 
que ela faça aquilo que os humanos não fo-
ram e não estão sendo capazes de realizar, 
isso por outras palavras, que de uma vez por 
todas ela torne o impossível possível.

Não se trata aqui em absoluto de negar 
a técnica ou pior ainda demonizá-la, trata-se 
antes de mais nada vê-la como uma auxiliar 
a mais na caminhada humana, não a ten-
do como única, exclusiva ou infalível; sabe-
mos cada um ao seu modo por experiência 
própria que ela nem sempre dá as respos-
tas que precisamos, ao contrário ao invés 
de respostas ela cria outras tantas situações 
até então não previstas ou não queridas por 
nós. A técnica tem tido cada vez mais a prer-
rogativa de mudar as pessoas, mas não de 
aproximá-las e muitos têm a sensação de 
que a técnica acaba levando as pessoas para 

regiões onde ela não desejariam estar, pois 
nesse lugar desconhecido não possuem fer-
ramentas adequadas para um bom retorno; 
a técnica de modo brilhante possui em seus 
meandros uma capacidade de nos fazer es-
quecer quem somos de fato, ela não nos dei-
xa ver nós mesmos.

Dentre tantos que se debruçam sobre 
o tema técnica, o filósofo alemão Hans Jo-
nas (1903-1993) figura entre os princi-
pais e tem sido cada vez mais uma voz a ser 
buscada para o que se vivencia hoje a ní-
vel mundial; em 1979 o filósofo de Mön-
chengladbach publicou seu “Princípio Res-
ponsabilidade”, em resposta a outro grande 
nome, Ernst Bloch e seu monumental “Prin-
cípio Esperança”. Jonas, com acuidade de 
anos luz, analisa com paixão a nova realida-
de que toma conta do mundo, ou seja, a téc-
nica, as suas benesses, promessas e também 
todas as suas incompletudes não ditas. Para 
Jonas, a técnica separa de modo categóri-
co as esferas que fazem parte do humano, 
a técnica reduz o ser a mero objeto manipu-
lável, independente do meio onde esse vive; 
ao abdicar de sua liberdade, o ser acaba en-
veredando por um caminho cujas consequ-
ências ele não pode jamais prever.

A técnica em bem poucas palavras, é 
aquela razão instrumental à disposição do 
ser humano, são meios criados pela inteli-
gência humana para desbravarem até as úl-
timas fronteiras do átomo, se queremos um 
exemplo claro para tanto, os primeiros ra-
cionalistas modernos viam na instrumen-

talidade a chance real de se eliminarem os 
principais problemas da humanidade, não 
raro lemos em suas obras a confiança, a 
fé, a paixão com ares de endeusamento da 
mesma; essas belas intenções não deixa-
ram ainda de serem perfeitamente louvá-
veis, mas se por um lado a técnica produziu 
belas e grandiosas obras, verdade também 
se diga que a mesma técnica originou pro-
blemas até então desconhecidos e pior ain-
da, que muitos desses problemas continuam 
insolúveis, basta pegarmos a energia nucle-
ar como exemplo, bem como todos os lixos 
que ela vai produzindo, onde colocá-los?

Hans Jonas jamais dirá que não se deve 
usar a técnica, pois ela queira-se ou não 
faz parte de todo o sistema vida, o que Jo-
nas questiona é sim o modo indiscrimina-
do de como essa técnica é usada para fins 
nem sempre nobres e que acabam acarre-
tando novas preocupações para todos os 
lados, por isso ele propõe que toda e qual-
quer técnica seja usada com responsabilida-
de, prudência, cautela e temor, afinal a téc-
nica quando usada não se direciona a uma 
dimensão somente, ela atira para os lados e 
sem avisar, isso é o que mais assusta nela. 
Jonas anteviu, aquilo que hoje se tornou co-
mum, ou seja, a técnica produz uma efeme-
ridade de satisfação e junto com ela vem a 
vacuidade, deixa crateras abertas por onde 
quer que passe; todo ser humano desprovi-
do de responsabilidade pode ser sujeito de 
ações difíceis de serem controladas, por ou-
tras palavras; ele pede humildade.

Bioeticamente, não podemos viver sem 
a técnica e seus derivados, seria loucura 
achar que poderíamos retroceder e viver 
como nossos pais e avós, mas a maior lou-
cura hoje reside no fato de ver na técnica a 
solução para tudo que aí está, Hans Jonas 
enfatizou isso diversas vezes e para que a 
loucura técnica não nos destrua Jonas su-
gere uma mudança geral de comportamen-
to por parte do ser humano, pois é somente 
esse ser que usa e abusa da técnica, bem di-
ferente dos seres extra-humanos. O ser hu-
mano sempre achou ser o senhor de tudo 
e de todos, com a crise viral e outros acon-
tecimentos num passado próximo, este aca-
bou caindo do cavalo, muitos se deram con-
ta que é preciso ter outra atitude, baseada 
na modéstia, simplicidade, respeito, acolher 
a ideia de que o ser humano pode muitas 
coisas, mas não pode tudo, a técnica pode 
sim nos ajudar a resolver muitos problemas, 
mas que ela por si só não resolve todos os 
problemas; enfim Hans Jonas é aquele pen-
sador que nadou contra as correntes, tam-
bém nós somos convidados a isso.

Rosel Antonio Beraldo, mora em Verê-
PR, é Mestre em Bioética, Especialista em 
Filosofia pela PUC-PR; Anor Sganzerla, de 
Curitiba-PR, é Doutor e Mestre em Filosofia, 
é professor titular de Bioética na PUCPR

No fim de 
semana, a 
beleza do sol 
iluminando a 
natureza no 
Parque do 
Alvorecer, em 
Pato Branco

Vilson Bonetti
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Roubo em 
panificadora

Dois homens, um 
deles armado com uma 
faca, praticaram assalto, 
no último sábado à noi-
te, em uma panificadora 
localizada no bairro Bem 
Morar, em Dois Vizi-
nhos. Eles pediram pão, 
cigarros e crédito para 
celular antes de anun-
ciarem o assalto.  O ban-
dido que estava com a 
faca mandou a atenden-
te abrir o caixa, quando 
a vítima disse que havia 
pouco dinheiro e ten-
tou entregar para o as-
saltante, mas ele recu-
sou e ainda teria pedido 
desculpas. Os dois ban-
didos fugiram a pé e não 
foram localizados.  

Vandalismo em 
Chopinzinho

A coordenadora da 
Casa Familiar Rural de 
Chopinzinho acionou a 
Polícia Militar, no últi-
mo domingo.  Ela relatou 
que foi instalar algumas 
cortinas e encontrou o 
estabelecimento de en-
sino todo revirado, com 
objetos jogados, tornei-
ras e o freezer abertos, 
estragando a carne que 
era utilizada na alimen-
tação dos alunos.  Uma 
equipe do Instituto de 
Criminalística fez perícia 
no local com o objetivo 
de encontrar impressões 
digitais para identificar 
os vândalos.

Prisão 
na região

A Polícia Militar 
cumpriu um mandado de 
prisão no último sábado, 
em Nova Esperança do 
Sudoeste. Após ser loca-
lizado, o preso foi apre-
sentado para autoridade 
judicial de Salto do Lon-
tra e depois encaminha-
do à Delegacia da Polícia 
Civil de Dois Vizinhos, 
estando à disposição da 
Justiça.

  
Recuperação de 
motocicleta

Uma pessoa comu-
nicou a Polícia Militar, 
no último domingo, que 
uma motocicleta Yamaha 
/YBR 125, cor preta, fur-
tada em Pranchita, estava 
trafegando pela BR-163. 
Equipes policiais reali-
zaram busca e fizeram a 
abordagem nas imedia-
ções de Pérola D’Oeste. A 
moto era conduzida por 
um homem, de 26 anos, 
que teria confessado o 
furto. Ele e a motocicleta 
foram entregues na Dele-
gacia da Polícia Civil para 
as providências cabíveis 
ao fato.

Violência doméstica
A Polícia Militar foi informada no último sábado, por 

volta das 19h, que um homem estaria agredindo uma mu-
lher no bairro Jardim Floresta, em Pato Branco.  Uma equipe 
policial foi até a residência e a mulher relatou que o agres-
sor, de 23 anos, estava dentro da sua casa. Ele pulou a jane-
la ao avistar os policiais, mas foi preso na praça da rua Ivaí. 

A vítima disse aos policiais que possui medida protetiva 
contra o seu ex-convivente, que foi até a casa dela e fez ame-
aças, quebrando alguns móveis. Ela lutou contra o homem e 
sofreu ferimentos na perna e no ombro. O acusado foi pre-
so e entregue na Delegacia da Polícia Civil para as providên-
cias cabíveis ao fato. (AB)

A Polícia Militar pren-
deu sábado à noite, um ho-
mem, de 31 anos, que é acu-
sado de ter atirado contra 
um rapaz, de 22 anos, no 
bairro Lagoão, em Palmas. 
Ele estava com um Ford/
Fiesta, sendo que os poli-
ciais encontraram no inte-
rior do veículo um revólver 
calibre 38, com cinco muni-
ções intactas. 

Segundo a Polícia Mi-

litar, o Ford/Fiesta, ocupa-
do por quatro masculinos, 
foi abordado durante patru-
lhamento na área central de 
Palmas. Em revista pesso-
al, os policiais encontraram 
com o homem, de 31 anos, 
um cheque preenchido no 
valor de R$ 2.000,00 e R$ 
350, 00 em dinheiro. Já no 
interior do veículo foi loca-
lizado um revólver calibre 
38, com cinco munições in-

tactas. 
Uma testemunha rela-

tou a equipe policial que 
o homem preso também é 
suspeito de ter atirado con-
tra um rapaz, horas antes da 
abordagem, no bairro La-
goão. Ele foi encaminhado 
à Delegacia da Polícia Civil 
para as devidas providên-
cias. Já o veículo foi retido 
por estar com pendências 
na documentação. (AB)

Preso suspeito de atirar contra rapaz em Palmas

O dinheiro, a arma e as munições apreendidas pela Polícia Militar

Da meia-noite de sá-
bado (27) até as 8h de se-
gunda-feira (29), o Corpo 
de Bombeiros e o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) atende-
ram 27 ocorrências nas ro-
dovias no fim de semana 
que marcou o encerramento 
dos contratos de pedágio do 
Anel de Integração.

As equipes e a estrutura 
da Rede de Urgência do Pa-
raná foram reforçadas para 
atendimento prioritário da 
malha viária até o início das 
novas concessões, o que aju-
dou a manter baixa a média 
do tempo de resposta a es-
ses acidentes, que foi de 15 
minutos.

Segundo o balanço do 

Corpo de Bombeiros, 36 
pessoas ficaram feridas e 
três morreram nos aciden-
tes. Porém, na maior parte 
das ocorrências não houve 
vítimas. Foram três ocorrên-
cias da meia-noite até as 8h 
de sábado, com três pesso-
as feridas; 11 entre a manhã 
de sábado e a manhã de do-
mingo (28), com 15 feridos 

e um óbito; e 13 atendimen-
tos entre a manhã de do-
mingo e às 8h desta segun-
da, com 18 vítimas feridas e 
duas mortes.

O comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros, coronel 
Manoel Vasco de Figueiredo 
Júnior, destaca que o núme-
ro de ocorrências está na mé-
dia para este período do ano, 

mas a corporação está mo-
nitorando as situações para, 
caso seja necessário, amplie 
o efetivo para reforçar o aten-
dimento às rodovias. “Tanto 
o tempo de resposta, como o 
número de ocorrências, estão 
próximos ao registrado nesta 
mesma época do ano passa-
do”, explica o tenente-coronel 
Vasco. (AEN)

Atendidas 27 ocorrências no fim de semana sem pedágio

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A Polícia Militar foi in-
formada, na tarde de sába-
do, sobre um acidente na 
rua José Opolski, em Fran-
cisco Beltrão. Uma camio-
nete Toyota Hilux havia 
colidido contra uma moto 
Honda/CB300, que esta-
va estacionada. Pela placa 
da camionete, os policiais 
constataram que ela tinha 
registro de roubo ocorrido 
em Cunha Porã (SC).

Equipes policiais foram 
ao local e avistaram a ca-
mionete nas proximidades 
do acidente e realizaram o 
cerco, mas o condutor em-
preendeu fuga em direção 
ao bairro Aeroporto. Du-

rante a perseguição, os dois 
ocupantes abandonaram o 
veículo e tentaram fugir. O 
passageiro foi encontrado 
atrás do muro de uma resi-
dência e alegou ser travesti, 
que foi abordado pelo con-
dutor do veículo para fazer 
um programa.

Os policiais deram sequ-
ência nas buscas e o motoris-
ta da camionete foi localiza-
do pela equipe da Rotam. Os 
policiais enviaram uma foto 
do suspeito para o proprietá-
rio do carro e ele confirmou 
ser um dos autores do roubo. 
O acusado foi submetido ao 
teste de etilômetro, que con-
firmou a embriaguez ao vo-
lante. A camionete e o preso 
foram entregues na Delega-
cia da Polícia Civil de Fran-

cisco Beltrão. 

Chopinzinho
Outro veículo foi recu-

perado no fim de semana 
no interior de Chopinzinho. 
Após denúncia anônima, a 
Polícia Militar localizou um 
Fox, que estava sem as pla-
cas de identificação.

Pelo que foi levantado 
pela equipe policial, o auto-
móvel tinha registro de rou-
bo ocorrido na última quin-
ta-feira, na linha Raldi, onde 
dois homens armados com 
um facão teriam rendido um 
casal e levaram o Fox, um 
televisor e dois celulares. 
Um guincho foi acionado e 
o veículo foi conduzido até 
o pátio do Pelotão da Polí-
cia Militar  

PM recupera em Beltrão camionete 
roubada em SC

Divulgação

Divulgação

A PM prendeu o acusado de ter roubado a camionete
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O jogo Atlético-GO x Bahia não tinha terminado até o fechamento 
dessa edição

37ª rodada
DOMINGO
Corinthians x  Grêmio (16h)
Atlético-MG x  Bragantino (16h)
Bahia  x  Fluminense (16h)
Ceará  x  América-MG (19h)

SEGUNDA-FEIRA
Athletico-PR x  Palmeiras (19h)
São Paulo x  Juventude (19h)
Cuiabá  x  Fortaleza (20h)
Flamengo x  Santos (20h)
Internacional x  Atlético-GO (20h)
Chapecoense  x  Sport (21h)

O vice-presidente de Fute-
bol do Grêmio, Denis Abrahão, 
confirmou em coletiva de im-
prensa, realizada na tarde de se-
gunda-feira (29), no CT Luiz Car-
valho, o afastamento antecipado 
de sete atletas antes do final da 
temporada 2021. Segundo o di-
rigente, o grupo passará a con-
tar com 25 jogadores de linha e 
quatro goleiros, a pedido do téc-
nico Vagner Mancini.  A decisão 
foi tomada  entre o departamen-
to de futebol e a comissão téc-
nica. Foram liberados Everton, 
Guilherme Guedes, Jean Pyerre, 
Leonardo Gomes, Léo Pereira, 
Luiz Fernando e Paulo Miranda. 
Conforme divulgado pelo Esta-
dão Conteúdo, o caso que mais 
chamou atenção, no entanto, 
foi o de Jean Pyerre, que che-
gou a entrar em campo na der-
rota por 3 a 1 frente ao Bahia, na 

última sexta-feira. Dênis encheu 
a bola do jogador, mas deu a en-
tender que o futuro do atleta 

será longe de Porto Alegre. Ele 
também confirmou uma pro-
posta do Alavés, da Espanha. 

Grêmio afasta  sete jogadores

A passagem de Renato Gaú-
cho pelo comando do Flamengo 
chegou ao fim na segunda-fei-
ra (29). No início da tarde, o clu-
be anunciou a saída do treinador 
“após conversa entre as partes” 
e que o auxiliar Maurício Souza 
será responsável pelo time pro-
fissional até o fim do Campeona-
to Brasileiro. Renato deixa o Ru-
bro-Negro após 38 jogos, com 
25 vitórias, oito empates e cin-
co derrotas. Apesar de um apro-
veitamento de 72,8%, o técnico 
não ergueu taças pela equipe ca-
rioca, que tem chances somente 
matemáticas de vencer o Cam-
peonato Brasileiro, foi eliminada 

nas semifinais da Copa do Bra-
sil para o Athletico-PR e perdeu 
a decisão da Libertadores para 
o Palmeiras, no último sábado.
Os primeiros momentos de Re-
nato no Flamengo foram mar-
cados por goleadas e sequên-
cias históricas. As vitórias nos 
sete primeiros jogos o fizeram al-
cançar o melhor começo de um 
trabalho no Rubro-Negro em 84 
anos. O aproveitamento de qua-
se 90%, atingido após derrotar o 
Grêmio por 2 a 0, no jogo de vol-
ta do confronto pelas quartas de 
final da Copa do Brasil, isolaram-
-no como treinador com início 
mais promissor no clube. A que-

da de rendimento, porém, mi-
nou a confiança do torcedor, que 
vaiou Renato na derrota por 3 a 
0 para o Athletico-PR, que cus-
tou a vaga na final da Copa do 
Brasil, e cantou o nome de Jor-
ge Jesus, atualmente no Benfica 
(Portugal). Nas entrevistas coleti-
vas, o treinador foi cobrado pela 
declaração dada em 2019, quan-
do ainda dirigia Grêmio, de que 
o Flamengo tinha obrigação de 
ser campeão “por ter um investi-
mento de R$ 200 milhões”. Sem 
Renato e com Maurício Souza no 
comando, o Rubro-Negro vol-
ta a campo nesta terça-feira (30).  
(Agência Brasil)

Flamengo demite Renato Gaúcho

Com direito a prorro-
gação e muita emoção em 
campo, o Palmeiras con-
quistou o tricampeonato 
da Conmebol Libertadores 
da América na tarde de sá-
bado (27). Em Montevidéu, 
capital do Uruguai, Rapha-
el Veiga e Deyverson marca-
ram os gols palmeirenses na 
vitória por 2 a 1, enquanto 
Gabi balançou as redes pelo 
Flamengo.

 Em 2020, o Palmeiras 
já havia conquistado a gló-
ria na América do Sul ao 
derrotar o Santos na deci-
são. Naquela ocasião, a final 
foi disputada no Maracanã. 
Os dois títulos se somam ao 
triunfo na Libertadores da 
América de 1999.

 Foi um primeiro tem-
po intenso em Montevidéu, 
com o Flamengo dominan-
do a posse de bola durante a 
maior parte do tempo, mas 
com o Palmeiras na frente 
do placar desde os 4 minu-
tos de jogo.  No lance que 
abriu a contagem do marca-
dor, Gustavo Gomez deu lin-
do lançamento para Mayke, 
que recebeu nas costas da 
zaga Rubro-Negra. O late-
ral levantou a cabeça, achou 

Raphael Veiga entrando 
em velocidade na frente da 
área. O meia bateu de pri-
meira e balançou as redes 
de Diego Alves.

 No segundo tempo, o 
Flamengo manteve a mes-
ma dinâmica de controlar a 
posse de bola e dominar as 
ações ofensivas, enquanto o 
Palmeiras se fechou e bus-
cou explorar os contra-ata-
ques. Aos 27 minutos, o Ru-
bro-Negro foi premiado pela 
insistência no ataque. Gabi 
recebeu passe de De Arras-
caeta e finalizou com per-
feição. A bola passou entre 
Weverton e a trave, no úni-
co lugar possível, e deixou 
tudo igual no placar.

 Sem que a rede balan-
çasse novamente, as duas 
equipes foram para a pror-
rogação após os 90 minutos 
iniciais. E foi aí que brilhou 
a estrela de Deyverson. Co-
locado em campo por Abel 
Ferreira justamente para o 
tempo extra, o atacante rou-
bou a bola de Andreas Perei-
ra, avançou e deu números 
finais ao jogo.

Mundial de Clubes
A Fifa sorteou no iní-

cio da tarde de segunda-fei-
ra, em Zurique, na Suíça, os 
confrontos do Mundial de 
Clubes, que será realizado 
nos Emirados Árabes Uni-
dos, entre os dias 3 e 12 de 

fevereiro de 2022. Campeão 
da Libertadores, o Palmeiras 
entra direto na semifinal, 
fase em que vai encarar o 
vencedor do duelo entre Al 
Ahly, do Egito, e Monterrey, 
do México.

O jogo que inaugura o 
torneio em Abu Dabi é Al Ja-
zira x Auckland City. A parti-
da opõe o representante do 
país-sede e a equipe que re-
presenta a Oceania. O ven-
cedor desta partida avança 
à fase seguinte e pega o Al 
Hilal, campeão da Liga dos 
Campeões da Ásia. Deste 
confronto sairá o adversário 
na semifinal do Chelsea, da 
Inglaterra, ganhador da Liga 
dos Campeões da Europa.

Palmeiras comemora o tri da Libertadores 
e já pensa no Mundial de Clubes

Cesar GreCo/Palmeiras

Com o título da Libertadores, 
o Palmeiras entra direto na 

semifinal do Mundial de Clubes
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Aluga-se Apartamento no Residen-
cial Ágape II na área central de Pato 
Branco!! Com 98.10 m² de área to-
tal: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Cozi-
nha com churrasqueira Banheiro so-
cial, Área de serviço 2 elevadores 1 
vaga de Garagem Ótimo acabamen-
to, (laminado e porcelanato) Área de 
lazer completa Salão de festas.  Play-
ground com campo de futebol. Fica 
situado ao lado da Prefeitura Muni-
cipal, próximo de mercado, hospi-
tal e uma quadra da praça central e 
igreja Matriz. Valor: 1.250,00+ con-
domínio (170,00). Maiores informa-
ções: Mariely Corretora de Imóveis e 
Realize Correspondente Caixa, Cre-
ci 32792. Contato: (46) 99105-8064. 
Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada, 
Em frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Apartamento Locação Edifício San 
Marino Rua Barão do Rio Bran-
co Centro. 01 suíte, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, Wc social, lavande-
ria, 02 sacadas 02 vagas de garagem 
por apartamento, Medidor de Água 
e Gás individual, sacada com chur-
rasqueira e ponto de gás, platafor-
ma de elevação para portadores 
necessidades especiais, salão de 
festas com playground, água quen-
te em todos os ambientes, ponto 
de ar condicionado em três ambien-
tes. Creci J-4.201.Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp)
---------------------
Aluga-se apartamento com dois 
dormitórios, sala, cozinha, área 
de serviço e garagem no cen-
tro de Pato Branco R$ 900,00 
www.joaresbrasil.com.br Cre-
ci f 12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Aluga-se Apto Edifício  Monte Mo-

riah com 02 quartos, sacada sala 
com dois ambientes, cozinha, área 
de serviço, garagem para 01 veí-
culo. www.joaresbrasil.com.br Cre-
ci f 12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Aluga-se Casa no Bairro Meni-
no Deus. Tratar 46 9 8411-7843
---------------------
Aluga-se apartamento novo totalmente 
mobiliado 74,00 m² com dois quartos e 
uma garagem no Centro da cidade de 
Pato Branco-Pr. Valor R$ 1.750,00 com 
IPTU incluso neste valor. Condomínio 
aproximado R$ 200,00. Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Aparta-
mentos amplos, revitalizados, em 
frente à delegacia. 03 quartos sen-
do 01 suíte. Localizados na Aveni-
da Brasil, 120 - Centro - Pato Bran-
co / PR. Código 214 e 258. Acesse  
www.habitar.imb.br ou entre em 
contato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Apartamen-
to Edifício Monte Sião com 02 quar-
tos e vaga de garagem individual. 
Localizado na Rua Tamoio, 900 - Cen-
tro - Pato Branco / PR. Código 715. 
Acesse  www.habitar.imb.br ou entre 
em contato (46)3225-3232, WhatsA-
pp (46)99972-0461 CRECI-PR 3985J. 
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Aparta-
mento para locação, próximo à Poli-
clínica, Edifício Villa Reali. 01 quarto, 
cozinha com balcões e sacada. Loca-
lizado na Avenida Brasil, 757 - Cen-
tro - Pato Branco / PR. Código 844. 
Acesse  www.habitar.imb.br ou entre 
em contato (46)3225-3232, WhatsA-
pp (46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Ederson Imóveis aluga apto com 01 
suíte + 02 quartos, ambiente social 
com sacada, cozinha sob medida, la-
vanderia, bwc e garagem individu-
al. Elevador e salão de festas.  Cen-
tro. R$ 1.200,00 + taxas. CRECI/PR 

06596-J. Agende uma visita e confira: 
(46) 3225-4150 / 99933-5074. Mais op-
ções em: www.edersonimoveis.com.br.
---------------------
Famex imobiliária aluga Apartamen-
to 502 B, localizado na Rua caramu-
ru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área 
privativa de 60,75  m², sendo 01 cozi-
nha, 01 sala de tv, 01 bwc social, 01 
área de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 
01 vaga de garagem. Valor da loca-
ção R$ 1.100 + taxas. Consulte-nos 
no site: https://www.famexempreen-
dimentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga apartamen-
tos Stúdios. Localizado na Rua Ita-
colomi n° 830, esquina com a Rua 
Caramuru, centro, área Privati-
va de  37,00 m², sendo 01 cozinha 
planejada, 01 bwc. Valor da loca-
ção R$ 1.100,00. Consulte-nos no 
site: https://www.famexempreendi-
mentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga Apartamen-
to 702 A, localizado na Rua caramu-
ru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área 
privativa de 60,25 m², sendo 01 cozi-
nha, 01 sala de tv, 01 bwc social, 01 
área de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 
01 vaga de garagem. Valor da loca-
ção R$ 1.100,00 + taxas. Consulte-nos 
no site: https://www.famexempreen-
dimentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858

Roberto Corretor de Imóveis – ven-
de apartamento no Edifício Mariê Ma-
riê com 02 dormitórios, BWC social, 
sala de estar/jantar, cozinha, despen-
sa, área de serviço, BWC serviço e 
vaga garagem.  Área total de 95,31m² 
e área privativa de 73,24m². Valor de 
R$ 270.000,00. CRECI-PR: F-35689. 
Agende sua visita (46) 2604-1516 / 

99108-4250. Consulte outras opções 
no site: www.robertoimoveispb.com.br
--------------------
Ederson Imóveis vende tríplex novo, 
alto padrão, com 03 suítes com saca-
da e ar condicionado, banheiros, am-
biente social integrado com a cozi-
nha, lavanderia e garagem para 02 
veículos, salão de festas com chur-
rasqueira, linda vista, escritório, sa-
cada e bwc. Terreno todo murado. 
R$ 875.000,00. Financia. CRECI/PR 
06596-J. Agende uma visita e confira: 
(46) 3225-4150 / 99933-5074. Mais op-
ções em: www.edersonimoveis.com.br
--------------------
Ederson Imóveis vende apartamen-
to semimobiliado, sendo 01 suíte com 
roupeiros e ar condicionado, 01 quar-
to com roupeiro, banheiro com bal-
cão e box, sala de jantar, sala de es-
tar com painel, sacada gourmet com 
churrasqueira e balcão, cozinha sob 
medida com fogão e coifa Brastemp, 
lavanderia e garagem individual. Eleva-
dor e salão de festas. R$ 420.000,00. 
Financia. CRECI/PR 06596-J. Agen-
de uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - CRECI J 7640 - Vende aparta-
mento próximo ao centro, Bairro San-
ta Terezinha, com 01 suíte, 01 quarto, 
sala, cozinha, área de serviço, ba-
nheiro social, sacada com churras-
queira, 02 vagas de garagem. Va-
lor: R$ 340.000,00, analisa veículo, 
terreno como parte de pagamento. 
Ref. 133584. Faça-nos uma visita na 
rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
OU (46) 99113-0460 Whats. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora 
- CRECI J 7640 - Vende apartamento 
Condomínio Maria Eduarda,contendo 
01 suíte, 02 quartos, sala estar/jan-
tar, banheiro social, churrasquei-
ra, cozinha com móveis planeja-
dos. Condomínio R$200,00. Valor: 
R$280.000,00 - Aceita propostas. 
Aceita casa de menor valor no negó-
cio. Ref:137591. Faça-nos uma visita 

na rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
OU (46) 99113-0460 Whats. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - CRECI J 7640 - Vende aparta-
mento na Rua Itapuã - Centro, com 
01 suíte, mais 02 quartos, sala es-
tar/jantar, cozinha, área de servi-
ço, banheiro social, sacada, vaga 
de garagem, 02 elevadores, mó-
veis sob medida, playground e sa-
lão de festas. Valor: R$ 400.000,00. 
Ref. 130072. Faça-nos uma visita na 
rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
OU (46) 99113-0460 WHATS. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br
--------------------
Vende-se Apartamento no Edifício Pre-
mium: 01 suíte com closet, mais 02 
suítes, 01 lavabo, sala de tv, sala de 
jantar, cozinha, sacada com churras-
queira integrada, lavanderia, 02 vagas 
de garagem. Valor R$1.100.000,00. 
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-4188 – 
E mail: atendimento@ciroimoveis-
pb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende-se Apartamento no Edifí-
cio Beluno II: 02 quartos, 01 banhei-
ro, 01 sala de tv/ jantar, cozinha, 
lavanderia, sacada com churrasquei-
ra, 01 vaga de garagem. Valor: R$ 
350.000,00. Telefone: (46) 3025-3557 
/ Whatsapp (46) 99971-4087 / 9973-
4188 – E mail: atendimento@ciroimo-
veispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende-se apartamento 140,00 m² com 
uma suíte e 02 quartos e uma vaga 
de garagem no Ed. Hilgert próximo 
da Policlínica, cidade de Pato Branco-
-Pr. Valor R$ 350.000,00. Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Quem compara, compra! 2 banheiros, 
3 quartos, sala com varanda com chur-
rasqueira e pia, uma  garagem, aque-
cimento a gás, no Centro.  Para mo-
rar ou para investir (já locado). Edif. 
Tamoio primeiro andar R$ 2.539 o M²
tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J  
---------------------
Quem compara, compra! Custo para 
mobiliar padrão luxo R$ 280 mil. Su-
íte mais dois quartos, banheiro so-
cial, 2 garagens privativas e individu-
ais no Centro, Apartamento de Face 
Oeste, Leste e Sul. Elevador, salão de 
festas, tudo isso por R$ 715.000,00.  
tratar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J 
---------------------
Apartamento Res. Vivace B. Parque do 
Som Suíte mais um quarto,  garagem 
privativa. Novo!  Valor R$ 255.000,00. 
Tratar (46)98404-0568 Creci 1.530-J. 
--------------------- 
Vendo apartamento ótimo para ca-
sal ou estudante com 60 m2, pró-
ximo ao Teatro Municipal, no cen-
tro. Não possui garagem. Valor a 
negociar. Tratar no 46 991013174.
--------------------- 
Vendo apartamento no Edifício Ana, 
localizado na Rua Aimoré esqui-
na com Itabira.  Com 3 dormitó-
rios, sendo uma suíte completa mo-
biliada, banheiro com balcão, box 
em vidro temperado e grande ba-
nheira de hidromassagem. Mais 
dois dormitórios menores, e um ba-
nheiro social com balcão.  Sala am-
pla com lareira, duas amplas saca-
das sendo uma com churrasqueira 
e mobiliada. Cozinha e área de ser-
viço também montadas com mobí-
lia, 2 vagas de garagem separadas, 
e depósito. Tratar (46) 9 9132-6238

Aluga-se: Barracão Comercial, Rua 
Dr. João Juglair Junior, São Francis-
co. Área construída de 252,00m². Bar-
racão, escritório, banheiro e copa. 
Será entregue com acesso por rua 
de calçamento (pedra irregular), com 
5m de largura. Aluguel R$ 3.780,00 
+ taxas. Ponto de referência ao imó-
vel: BR 158. Telefone: (46) 3025-3557 
/ Whatsapp (46) 99971-4087 / 9973-
4188 – E mail: atendimento@ciroimo-
veispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

Vende-se Sobrado Rua Pedro 
Jose da Silva Próximo Clube Grê-
mio Industrial Patobranquense. Su-
íte mais dois quartos, demais cô-
modos. Valor R$ 375.0000,00  
Tratar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria bairro São Luiz. Va-
lor R$ 298.000,00 - Para investimen-
to ou para morar. Imóvel já locado. 
Proximidades da Escola Mundo En-
cantado. 2 Quartos, demais cômo-
dos. Metragem 66 m² terreno de 173 
m² Rua Itapuã, próximo Av. das Tor-
res. Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria Bairro Planalto Lo-
teamento Paulo Afonso. Valor R$ 
190.000,00, 93 m² Terreno 360 m² , de-
vidamente averbado. Três quartos, de-
mais cômodos. Rua Dos Sabiás, 598. 
Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Vendo excelente casa no bairro Cristo 
Rei próxima da UPA, aceita apartamen-
to de menor valor, com: 3 dormitórios, 
sendo uma Suíte c/ closet, Lavabo e 
banheiro social,  mezanino Lareira Co-
zinha em conceito aberto Varanda com 
churrasqueira Pergolado de madeira 
03 vagas de garagem. Pisos em por-
celanato e laminado de madeira Aque-
cimento de água a gás, Área construí-
da: 160,22 m². Área de terreno: 361,94 
m². Próximo da UPA. Bairro Cristo Rei. 
Pato Branco. Agende sua Visita!! Re-
alize Correspondente Caixa e Mariely 
Corretora de Imóveis. Creci 32792. Te-
lefone: (46) 98800-9572 ou (46) 99105-
8064. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada 
- Em Frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Vende-se casa mista com 75 mts con-
tendo sala, copa, cozinha, bwc so-
cial, 03 quartos sendo 01 deles suíte. 
Lote de 360 mts com sobra no ter-
reno para futura construção. Valor: 
R$ 214.000,00. Interessados entrar 
em contato pelo fone 46 9 99131420
---------------------
Vendo Casa em Alvenaria no Bair-
ro Santa Terezinha, Sendo: Área To-
tal: 190,00 m², Área Terreno: 450,00 
m², 01 suíte com hidromassagem, 02 
quartos, sala c/lareira e ar condicio-
nado, cozinha, banheiro social, edí-
cula, piscina c/aquecimento solar, 
sistema de água quente R$ 600.00 
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
---------------------
Casa à venda no Vila Izabel com co-
zinha, sala conjugada, escritório, WC 
social, 01 suíte com closet, 01 quar-
to, garagem com churrasqueira, la-
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vanderia, dispensa, com 150,00m² 
construído e 84,39m2 averbado mais 
espaço para construir piscina, toda 
murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 
046 30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta
---------------------
Vende-se Sobrado no Bairro Jar-
dim América: Rua Visconde de Na-
car n.º 447. 01 suíte, mais 02 dormi-
tórios, 01 banheiro social, mais 01 
lavabo, sacada, sala de tv, cozinha, la-
vanderia, 01 vaga de garagem, edícula 
com lavabo e churrasqueira. Valor: R$ 
450.000,00. Telefone: (46) 3025-3557 
/ Whatsapp (46) 99971-4087 / 9973-
4188 – E mail: atendimento@ciroimo-
veispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra - CRECI J 7640 - Vende linda casa 
na planta no inicio do Bairro São Fran-
cisco, com 99m², toda em laje, ter-
reno com 195m², sendo 01 suíte, 
mais dois quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro social, garagem, área de ser-
viço. Valor: R$ 295.000,00, aceita 
terreno ou veículo como parte de pa-
gamento. Faça-nos uma visita na 
rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
OU (46) 99113-0460 Whats. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
 Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora 
- CRECI J 7640 - Vende casa em ótimo 
padrão no Bairro São Francisco, con-
tendo 01 suíte, 02 quartos, banheiro 
social, lavanderia, churrasqueira, cozi-
nha, sala de tv/estar, terreno de 380m², 
área construída na parte superior 90m² 
e porão à finalizar, com 50m². Valor: R$ 
450.000,00. Ref. 136243. Faça-nos uma 
visita na rua Guarani, nº 1.101, Centro - 
Próximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
OU (46) 99113-0460 Whats. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa com ótima estrutura com 
94,49 M² averbados mais 15 m² de 
área de serviço (sem averbação). Con-
tendo 3 quartos sendo 1 com saca-
da, sala, cozinha, 2 banheiro, lavan-
deria e garagem com churrasqueira.  
Ótima localização, local calmo e se-
guro, toda murada com grades. En-
dereço: Rua Leduir Viganó, bairro 
São Luiz. Pato Branco- PR. Agende 
sua visita!  Mais informações sobre 
valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349

www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Vende: 
Casa com Aquecimento Solar, Piscina 
com aquecimento solar, Cozinha com 
armários. Terreno com 450 m², área 
construída de 224,20 m². Localizada 
no Bairro São Luiz: Terreno de esquina.
Possui: Uma Suíte com Hidromassa-
gem e Sacada; Sala de Estar; Sala 
de Jantar; Cozinha 02 Dormitórios; 
02 Dormitórios; Área de Serviço, Va-
randa; Garagem para 02 Carros; Es-
paço Gourmet, com Churrasqueira, 
Forno e Sala. Valor: R$ 825.000,00/ 
Estuda proposta de permuta, imó-
vel de até R$ 300.000,00. Agende sua 
visita! Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa localizada na Rua Nereu Ra-
mos, Pato Branco. Casa Mista, com 03 
quartos amplos, sendo 01 suíte, 02 sa-
las, cozinha ampla, lavanderia, des-
pensa, depósito, espaço externo com 
churrasqueira, 03 banheiros, garagem 
para 02 carros e demais espaços. Va-
lor: R$ 550.000,00/ Terreno: Área total 
293 M²; Área construída: 250 M² Agen-
de sua visita!  Mais informações sobre 
valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa no bairro Planalto, localiza-
da na Rua Beija-Flor. Com 3 Dormitó-
rios sendo 1 Suíte, Sala, Cozinha com 
Armários, Banheiro social; Lavande-
ria + Edícula com 1 Quarto e Gara-
gem. Área total 200 M² // Área cons-
truída: 97 M²; Valor: R$ 310.000,00/ 
* Estuda proposta: veículo, terreno 
ou máquina agrícola.  Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Vende: 
Casa Localizada na Rua Clevelândia, 
n° 1323. Bairro Fraron, Pato Branco-PR.
Com 2 quartos, sala com home, 
cozinha com armários e banca-
da, banheiro + Edícula com chur-
rasqueira, 1 quarto, banheiro e lavan-
deria. Valor R$ 330.000,00 Agende 
sua visita!  Mais informações so-
bre valor (46) 99912 30 45 CRECI 
11349 www.faverocorretores.com.br
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI F 

– 15346 – Vende casa no Bairro Fraron, 
Rua Jair Comim,  com 120 m de terre-
no, 55 m de área construída, sala, co-
zinha, lavanderia, 2 quartos, banheiro, 
toda murada, espaço descoberto para 
veículo, acima do nível da rua, acaba-
mento de primeira e passagem para os 
fundos. Valor: R$ 185.000,00 – Finan-
ciável – aceita veículo como parte do 
pagamento. Faça-nos uma visita na rua 
Marins Camargo, nº 41, esquina com a 
Guarani – Centro – Próximo ao IAP. Tele-
fones para contato e Whats: (46) 99107 
– 2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN707)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRE-
CI F – 15346 – Vende casa no Bairro 
São Francisco – Loteamento Vila Ma-
tilde – Rua Pioneiro Victório Lourenço 
Leonardi, com 69 m de área construí-
da, 180 m de terreno, sala, cozinha, la-
vanderia, 2 quartos, banheiro, toda mu-
rada, garagem coberta, acima do nível 
da rua e acabamento de primeira. Va-
lor: R$ 230.000,00 - Financiável – acei-
ta veículo como parte do pagamen-
to. Faça-nos uma visita na Rua Marins 
Camargo, nº 41, esquina com a Gua-
rani – Centro – Próximo ao IAP. Telefo-
nes para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN887)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI F – 
15346 – Vende Sobrado usado no Bair-
ro Pinheirinho – Rua  Zacarias Goes de 
Vasconcelos, com 92 m de área cons-
truída, 133 m de terreno, sala, cozinha, 
lavanderia, suíte + 2 quartos, banhei-
ro, lavabo, todo murado, churrasquei-
ra, garagem coberta, acima do nível da 
rua e com acabamento de primeira. Va-
lor: R$ 250.000,00 - Financiável – acei-
ta veículo como parte do pagamen-
to. Faça-nos uma visita na Rua Marins 
Camargo, nº 41, esquina com a Gua-
rani – Centro – Próximo ao IAP. Telefo-
nes para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN828)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Sobrado no Bair-
ro Fraron – Loteamento Capelezzo – 
Rua Pioneiro Vitório Sasso, com 86 

m de área construída, 156 m de ter-
reno, sala de estar/jantar, cozinha, ba-
nheiro, lavabo, 3 quartos, lavanderia 
coberta, garagem descoberta, espa-
ço para passagem de veículo ao fun-
do do terreno e sobra de terreno com 
possibilidade de ampliação futura. Va-
lor: R$ 340.000,00 – Financiável – acei-
ta veículo como parte do pagamen-
to. Faça-nos uma visita na Rua Marins 
Camargo, nº 41, esquina com a Gua-
rani – Centro – Próximo ao IAP. Telefo-
nes para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN919)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Sobrados e Casas 
em condomínio fechado no Bairro Fra-
ron. Casas no valor de R$ 159.000,00 
com 48,28 m de área construída e So-
brados no valor de R$ 185.000,00 com 
55,76 m de área construída. Contém 
2 quartos, sala de estar, cozinha, ba-
nheiro social, lavanderia, vaga de ga-
ragem descoberta, área de terreno 
aproximadamente com 100 m, toda 
murada, com laje, acima do nível da 
rua, acabamento de primeira, pas-
sagem para os fundos, não gemina-
da. Valor de entrada parcelado direto 
com o proprietário. Financiável – acei-
ta veículo como parte do pagamen-
to. Faça-nos uma visita na Rua Marins 
Camargo, nº 41, esquina com a Gua-
rani – Centro – Próximo ao IAP. Telefo-
nes para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN714)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Casa no Bairro Al-
vorada – Loteamento Araucária – Rua 
Claudinei Celso Bussolaro, com 46 m 
de área construída, 101 m de terreno, 
sala, cozinha, lavanderia, 2 quartos, 
banheiro, toda murada, espaço desco-
berto para veículo, acima do nível da 
rua, acabamento de primeira, passa-
gem para os fundos e não geminada. 
Valor: R$ 160.000,00 – Financiável – 
aceita veículo como parte do pagamen-
to. Faça-nos uma visita na Rua Marins 
Camargo, nº 41, esquina com a Gua-
rani – Centro – Próximo ao IAP. Telefo-
nes para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-

presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN796)

Beto Corretor de Imóvel Vende: chá-
cara com área de lazer em Itape-
jara D`Oeste na linha palmeiri-
nha, com 16.000 metros na beira 
do Rio Chopin, possui sobrado mis-
to com 200m² e uma casa de ma-
deira de 100m², contém mais de 200 
pés de frutas de várias espécies e 
uma água composta de 25%de mine-
ral. Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
-------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra - CRECI J 7640 - Vende chácara de 
3,5 alqueires na Comunidade de Nos-

sa Senhora de Carmo - Mariópolis. 
Contendo mata nativa, água de nas-
cente, borda em sanga, área de bos-
que, madeira de lei, marfim. Valor: R$ 
350.000,00. Faça-nos uma visita na 
rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
OU (46) 99113-0460 Whats. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br

Famex imobiliária aluga sala 01, loca-
lizado na Rua Itabira, n° 1402, centro, 
área privativa de 120,00 m², sendo 01 
copa, 02 bwc, mezanino. Valor da lo-
cação R$ 4.200,00 + taxas. Consulte-
-nos no site: https://www.famexempre-
endimentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
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Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga Sala Comer-
cial, localizado na Rua Itabira, n° 1414, 
centro, área privativa de 240 m², sendo 
01 copa, 02 bwc, mezanino. Valor da 
locação R$ 7.850,00 + taxas. Consul-
te-nos no site: https://www.famexem-
preendimentos.com.br. Fone: 3220-
8030/ Whats 99104-5445. CRECI J5858

Vende-se loja em área central, com 
toda estrutura de funcionamento, com 
estoque em roupas, presentes, arti-
gos de artesanatos, bebidas e per-
fumes em geral. Atendendo seus 
clientes a 8 anos. Aceita como for-
ma de pagamento carro ou terreno 
Valor sob consulta. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
-------------------
Vende-se ou permuta - se quatro con-
juntos comerciais no Edifício Cara-
muru Center, todo 5º andar, em Pato 
Branco. Em frente à Prefeitura Muni-
cipal de Pato Branco. Interessados 
entrar em contato pelos telefones: 
(46)3025-1902 ou (41)99206-0606.

Vende-se Terreno no centro.  Terre-
no de esquina com 900 m² com a 
mais bela vista da cidade. Aceito veí-
culos ou imóveis como parte do pa-
gamento. Tratar (46)99112-9660.
---------------------
Oportunidade de Negócios: Ven-
do terreno área central de Pato Bran-
co c/611,52m², por menos de 600 

reais o m², na Rua Iguaçu, com 
14 metros de frente x 43,68 fun-
do. Valor R$ 440.000,00. Aceita car-
ro de até 40.000 - Interessados cha-
mar WhatsApp (46) 9 8404-1525 
---------------------
Vende - se Terreno Rua Arthur Bernar-
des próximo Escola Mundo Encantado 
e praça  do bairro São Luiz  e caminho 
Shopping  Metragem 637m²  Frente ter-
reno de 15 metros. Valor R$ 400.000,00 
Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J 
---------------------
Vende-se Terreno no Loteamento In-
dustrial II 484 m² - Próprio para casa 
(fim de rua) Rua Arcide Colla Topogra-
fia Semiplana. Valor R$ 350.000,00. 
Tratar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------
Vende-se Terreno no Bairro Meni-
no Deus. Área Total 406.87 m², R$ 
140.000,00. Gostou? Entre em conta-
to e Agende uma Visita! Realize Cor-
respondente Caixa e Mariely Catto-
ni corretora de imóveis. Creci 32792. 
(46) 99105-8064 OU (46) 98800-
9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada 
- Em Frente ao Patão Supermercado
---------------
Vende-se somente terreno com 
429,60m², localizado na Rua Alago-
as Bairro La Salle. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Valor sob consulta. CRECI J-4. 
---------------

Vende-se três lotes no Cadorin. 
Dois terrenos com pomar (417,6 m² 
- R$ 220 mil cada) um terreno com 
casa (111,56 m²- R$ 290 mil) Rua 
Zilma Cadorin, n ° 198.  Fone (46) 9 
8402-9674 whats (41) 9 9607-7249

---------------
Terreno a venda na Rua Pedro Soa-
res, bairro Vila Isabel com 612,57m². 
Creci J-4.201. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta.
---------------
Vende-se terreno com 2.100,00 m² no 
Bairro Industrial, à 40 metros do asfal-
to da estrada Municipal Pioneiro Sadi 
Viganó, saída para à Fazenda da Bar-
ra. Medidas (35,00 x 60,00 metros), 
com bela vista panorâmica da cida-
de de Pato Branco-Pr.  Creci J-05566 

Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------
Solar Imóveis Vende: Loteamen-
to Jardim Primavera, lotes a par-
tir de 372,00m²no valor de R$ 550,00 
o m². Entrada, restante parcela-
do direto com o proprietário. Pron-
to para construir, confira esse e ou-
tros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------  
Solar Imóveis Vende: Loteamen-
to Vó Normélia, bairro Fraron, próxi-
mo a Faculdade Fadep, lotes a par-
tir de 290,00m² no valor a partir de 
R$ 98.000,00, entrada, restante par-
celado em até 48 vezes, confira esse 
e outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779.
--------------------- 
Vendo terreno, Bairro Santa Terezi-
nha, Pato Branco-PR, com 1.404m2 
(21,60x65,00) Rua Visconde de Ta-
mandaré, 509. Ótima vista para a ci-
dade. Fone Whats 46 99935-5202

Vendo Caminhonete Hilux ano 2003, 
a diesel, 4x4, cor; preta e turbina-
da. Troco por carro de menor va-
lor. Interessados entrar em conta-
to pelo fone (whats) 46 99984-3044.
---------------------
Vende-se Fiesta 1.0, SE Sedan, 2014, 
com ar condicionado, direção hidráu-
lica, vidro elétrico, trava, alarme e 
som. Valor à vista ou financiado: R$ 
31.000,00. Recebo carro ou moto de 
menor valor, ou troca por carro de 
maior valor até R$ 55.000,00. Informa-
ções: (46) 99102-1017 (WhatsApp) ou 
(46) 3225-4655. www.bolicarveiculos.
blogspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.
---------------------
Vende-se Gol G5, 1.0, 4 portas, ano 
2009/2010, cor branca, com direção hi-

dráulica, ar quente, limpador e desem-
baçador traseiro, vidro elétrico, trava 
e alarme.  Valor à vista ou financiado: 
R$ 25.800,00, troca a combinar. Re-
cebo moto de menor valor com parti-
da elétrica. Informações: (46) 99102-
1017 (WhatsApp), (46) 99103-9214  ou 
(46) 3225-4655. www.bolicarveiculos.
blogspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.
---------------------
Vende-se Montana 1.4, LS, ano 
2016/2017, cor branca, com ar con-
dicionado, direção hidráulica, vidro 
elétrico, trava, alarme, sensor de le-
vantamento de vidros, air bag, ABS, 
proteção de caçamba e lona mariti-
ma. Valor à vista ou financiado: R$ 
48.500,00, na troca a combinar. Rece-
bo carro ou moto de menor valor. Infor-
mações: (46) 99102-1017 (WhatsApp) 
ou (46) 3225-4655. www.bolicarveicu-
los.blogspot.com.br. Atendemos após 
as 18h, nos finais de semana e feriados.

Vendo  quadra esportiva tama-
nho 15x30, grama sintética, nova. 
Interessados entrar em conta-
to pelo fone whats (46) 9 9984-3044

Vaga para consultor (a) de peças. Nos-
sos consultores de peças são respon-
sáveis por executar atendimento a clien-
tes internos e externos com propósito 
de realizar venda de produtos realizan-
do a manutenção dos mesmos através 
de novos pedidos a fabrica ou atra-
vés de transferências de outras filiais. 
Vaga para PCD.  Filial de Palmas – PR. 

Se interessou? Envie seu currícu-
lo para:  dalgisa@verdesul.com.br
------------------
Estou disponibilizando serviços de 
diarista, mensalista, auxiliar de co-
zinha, serviços gerais. Com ex-
periência comprovada e referên-
cia. Tratar: DaLuz ( 46 )  9 9114-6959
------------------

Vaga para Departamento de Ma-
rketing / Publicidade e propa-
ganda. Enviar currículo para: co-
ordenacaogeral@pmed.com.br
------------------
Valdir está à procura de traba-
lho em Pato Branco, tem experiên-
cia em pintura, jardinagem, e servi-
ços gerais. Contato 45 – 99141-8902



Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público  as informações a cerca dos atos e 
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer 

medida  adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, 
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

Caderno Integrante da Edição nº 8026  |  Pato Branco, 30 de novembro de 2021

O Conselho da Comunidade da Comarca de Pato Branco – Paraná, através de sua 
representante legal, Presidente Viviane Brisola, no uso de suas atribuições legais,  TORNA 
PÚBLICO o deferimento das seguintes inscrições: 1) Claudineia de Lima Borges e 2) Rosa 
Maria Pelegrini -- para o processo seletivo simplificado n. 01/2021. Outrossim, destaca-se 
que a prova escrita será aplicada no dia 07 de dezembro de 2021, junto ao Fórum da 
Comarca de Pato Branco/PR, às 13h30m, sito à Rua Maria Bueno, 284, Sambugaro, no 
município de Pato Branco, Estado do Paraná. 
 

ATA 06 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA.  

CNPJ:31.905.542/0001-37 
Rua Dalton Trevisan 236, Bairro Jardim Primavera 

No dia 23/11/2021, às 19:00 horas, reuniram-se, à Rua Dalton Trevisam 236, 
os membros de sua diretoria executiva. Dando início às deliberações, foi lida a 
pauta da reunião: Aprovação de dissolução e extinção da associação. Com 
a palavra, a Srª. Presidente enfatizou a necessidade de dissolver a associação 
por não haver mais interesse por parte dos associados a continuação de suas 
atividades. Em seguida, submeteu à votação da proposta de dissolução e 
extinção da associação, já previamente discutidos, que foi imediatamente 
aprovado por unanimidade ficando já determinado que a Srª. Caroline Morello 
Vieira, RG 6766635-6, CPF 029476609-00, Rua Dalton Trevisan 236, Bairro 
Jardim Primavera, Solteira; ficará responsável pela guarda de toda 
documentação da associação pelo prazo legal. Realizada a liquidação, apurou-
se a existência do seguinte ativo R$105,14. De acordo com artigo XXV do 
Estatuto Social o Valor remacente do patrimonio será destinado a Associção 
dos amigos de prevenção do cancer, CNPJ 08.696.045/0001-54, Rua Teófilo 
Augusto Loiola- Sambugaro, 360, Pato Branco- PR. Por fim, a Srª. presidente 
passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de 
manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a presente assembleia geral, às 20h45, 
determinando a mim, que servi como secretário, que lavrasse a presente ata e 
a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os 
efeitos jurídicos necessários. A presente segue assinada por mim e pelo Sr. 
Presidente, responsáveis pela condução dos trabalhos e pela fiel transcrição do 
ocorrido na reunião, juntamente com a diretoria Executiva. 

Diretoria Executiva 
 
 

Caroline Morello Vieira 
Presidente 

 
 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, CNPJ 76.098.219/0061-78 torna 
público que recebeu do IAT, a Licença de Instalação para BENEFICIAMENTO E 
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS - LICENÇA DE INSTALAÇÃO N 
259006 - VAL.22.11.2023 a ser implantada NA ROD. PR 158 - PROX. AO KM 538 - 
VITORINO/PR.  

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, CNPJ 76.098.219/0061-78 torna 
público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para BENEFICIAMENTO E 
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS instalada NA ROD. PR 158 - PROX. 
AO KM 538 - VITORINO/PR.  

 

 

 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, CNPJ 76.098.219/0059-53 torna 
público que recebeu do IAT, a Licença de Instalação para ARMAZENAMENTO DE 
PRODUTOS AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS - LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO N 259004 - VAL. 22/11/23 a ser implantada na ROD. PR 918 - KM 07, 
BOM SUCESSO DO SUL/PR.  

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, CNPJ 76.098.219/0053-59 torna 
público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para ARMAZENAMENTO DE 
PRODUTOS AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS instalada na ROD. PR 918 - 
KM 07, BOM SUCESSO DO SUL/PR.  

 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO – ESTADO DO PARANÁ 
Dispensa de licitação nº 019/2019 

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2019 
 
Extrato do Segundo Termo Aditivo relativo ao Contrato nº 031/2019. CONTRATANTE: 
CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO. CONTRATADA: PB WEB DESIGN EIRELI, CNPJ nº 
11.988.275/0001-00. OBJETO: prestação de serviços de domínio e hospedagem, suporte e 
manutenção de “site” ou “home page”, para uso exclusivo na Internet. VALOR: fica reajustado o 
valor do contrato, corrigido com base na variação do IPCA, no percentual de 10.25% (dez inteiros 
e vinte e cinco centésimos por cento), perfazendo o valor mensal de 395,78 (trezentos e noventa 
e cinco reais e setenta e oito centavos), totalizando o montante de R$ 4.749,44 (quatro mil, 
setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: prorroga-se por 
mais 12 (doze) meses o prazo de vigência, iniciando em 1º de janeiro 2022 e encerrando em 31 
de dezembro de 2022. Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais que não 
contrariem o termo de aditamento. DATA DA ASSINATURA: 25/11/21. Assinam: Enio Valdir Ceni, 
pela Câmara, e Paulo Roberto Baptista, pela empresa. 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO – ESTADO DO PARANÁ 
Dispensa de licitação nº 020/2019 

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2019 
 
Extrato do Segundo Termo Aditivo relativo ao Contrato nº 030/2019. CONTRATANTE: 
CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO. CONTRATADA: TALITA CASAGRANDE MEI, CNPJ 
nº 31.061.718/0001-11. OBJETO: prestação de serviços de manutenção de softwares e 
hardwares de Windows server (servidor) da Câmara Municipal de Chopinzinho. VALOR: fica 
reajustado o valor do contrato, corrigido com base na variação do IPCA, no percentual de 10.25% 
(dez inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), perfazendo o valor da hora trabalhada a 
quantia de R$ 109,18 (cento e nove reais e dezoito centavos), observado o limite previsto na 
Cláusula Segunda do contrato original. VIGÊNCIA: prorroga-se por mais 12 (doze) meses o prazo 
de vigência, iniciando em 13 de dezembro de 2021 e encerrando em 12 de dezembro de 2022. 
Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais que não contrariem o termo de 
aditamento. DATA DA ASSINATURA: 25/11/21. Assinam: Enio Valdir Ceni, pela Câmara, e Talita 
Casagrande, pela empresa. 

 
 
 

 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ 
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O 

PROCESSO Nº 162/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 094/2021 

Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 
OBJETO: Aquisição de brinquedos para crianças em idade escolar em comemoração ao Natal, conforme 
quantitativos e descrições mínimas constantes em edital e seus anexos. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
ABERTURA: Dia 10 de dezembro de 2021 às 09:00 horas. 
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Divisão de Licitações e Contratos 
da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro - Saudade do 
Iguaçu-Pr., telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitações.br 
 

Saudade do Iguaçu, 29 de novembro de 2021. 
 
 

DARLEI TRENTO 
Prefeito Municipal 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021 - PROCESSO Nº 

248/2021 
O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu Cadastro 
de Fornecedores até três (03) dias anteriores à data adiante fixada, ou que 
atenderem todas as condições para cadastramento nos termos do artigo 22 § 2º 
da Lei 8.666/93, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, 
destinado à participação de empresas de qualquer porte, objetivando a 
contratação de empresa especializada para a construção de quadra Poliesportiva 
no Bairro Industrial, com área de interferência de 1.312,83m², localizada na Rua 
Industrial, nº 200, Bairro Industrial neste município com Recursos do Convênio 
nº 899217/2020 celebrado a União Federal, por intermédio do Ministério da 
Cidadania, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município do Pato 
Branco, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e 
Obras e Esporte e Lazer, conforme Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, 
Projetos e demais anexos deste Edital, sendo a licitação do tipo “menor preço”, 
critério de julgamento “menor preço global” e regime de execução “empreitada 
por preço global”, e será regida, em todas suas etapas, pela Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e 
demais legislação pertinente à matéria. O preço máximo admitido para cotação 
global do presente objeto é de R$ 599.619,26 (quinhentos e noventa e nove mil 
seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos). O recebimento dos 
Envelopes nº 01, contendo os Documentos de Habilitação, e dos Envelopes nº 
02, contendo a Proposta de Preços, dos interessados dar-se-á até as 09 HORAS 
DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, junto ao Protocolo de Licitações, anexo 
a Divisão de Licitação do Município de Pato Branco, sito a Rua Caramuru, nº 
271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR. A abertura dos Envelopes 
nº 01 - Documentos de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de licitações, às 
09h15m do mesmo dia. O Edital e seus anexos poderão ser examinados e 
retirados, gratuitamente (em mídia digital), de 2.ª a 6.ª feira, das 08h às 12h e 
das 13h30 às 17h30, na sede Prefeitura Municipal de Pato Branco, na Divisão de 
Licitações, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, ou pelo site: 
www.patobranco.pr.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo 
telefone para (46) 3220-1511/1565, e-mails: 
licita1@patobranco.pr.gov.br/licitacao2@patobranco.pt.gov.br. Pato Branco, 29 
de novembro de 2021. Mariane Aparecida Martinello - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação – Portaria 251/2021. 
 

  
 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021 - PROCESSO Nº 
249/2021 

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através do pregoeiro 
Eduardo José Grezele, designado pela Administração Municipal através 
da Portaria n.º 1218/2021, torna público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, destinado a participação de 
empresa de qualquer porte, objetivando a implantação de registro de 
preços para futura e eventual aquisição de areia industrial, pedra brita 
¾, pedra brita 1.1/8, pedra brita 3/16 fundo, pedra brita 3/16 limpa 
(granilha), pedra brita 3/8 (pedrisco), pó de pedra e brita graduada, 
atendendo as necessidades de todas as Secretarias, Entidades e 
Departamentos da Administração Municipal, conforme condições e demais 
especificações estabelecidas no edital, sendo a licitação do tipo “menor 
preço”, com critério de julgamento “menor preço por item”, em 
conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços, Decreto Municipal nº 8.441, de 08 de janeiro de 
2019, Decreto Municipal nº 8.574 de 01 de novembro de 2019, Lei 
Complementar nº 123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O 
preço máximo admitido para cotação global do presente objeto é de R$ 
2.172.861,73 (dois milhões cento e setenta e dois mil oitocentos e 
sessenta e um reais e setenta e três centavos). O recebimento das 
propostas, documentos de habilitação, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
https://www.gov.br/compras, horário oficial de Brasília - DF,  conforme 
segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 (NOVE) HORAS 
DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021. O inteiro teor do Edital e seus 
anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a 
Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário 
de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou 
pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br - https://www.gov.br/compras. 
Demais informações, fones: (46) 3220-1566/1565, e-mail: 
lc@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 29 de novembro de 2021. Eduardo 
José Grezele - Pregoeiro. 
 

                          MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 01/2021. Contrato Nº 89/2021, 
Tomada de Preço Nº 02/2021, Processo Nº 72/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e JBBS 
Construção Civil LTDA . OBJETIVO: A construção de 
uma praça com 1 campo de futebol, 1 quadra 
poliesportiva, espaço para playground, espaço para 
ginastica e pavimentações, com serviços de movimento 
de terra, drenagens, fundações, estruturas, alvenarias, 
instalações elétricas, revestimentos, pinturas, 
pavimentações, entre outros, além de placas de 
comunicação visual, conforme projetos e 
especificações. Área de Intervenção: 7.475,98 m² 
Colocação de placas de comunicação visual, localizada 
na Rua Jaury Heitor de Souza - Parte da Reserva 
Municipal nº 197 - Bairro Gralha Azul. Da Alteração da 
Razão Social: Passando a ser BSK Construção Civil e 
Serviços Eireli, estabelecida na Rua Fracaro n.º 675 – 
Bairro Azulão, Cep: 85.520-000 em Vitorino PR. Pato 
Branco, 16 de novembro de 2021. Robson Cantu – 
Prefeito - Helio Badzinski - Representante Legal. 
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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR
 

Pregão Eletrônico   Nº 00056/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

77.603.892/0001-40 - LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Tubo aço Unidade 8 R$ 14.964,0000 R$ 1.837,5000 R$ 14.700,0000
Marca: AÇOTUBO
Fabricante: AÇOTUBO
Modelo / Versão: TUBO 6"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Revestimento STD DIN 2440 de 6,00m x 6" polegadas (tipo aço preto)

Total do Fornecedor: R$ 14.700,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 14.700,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR
 

Pregão Eletrônico   Nº 00056/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

77.603.892/0001-40 - LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Tubo aço Unidade 8 R$ 14.964,0000 R$ 1.837,5000 R$ 14.700,0000
Marca: AÇOTUBO
Fabricante: AÇOTUBO
Modelo / Versão: TUBO 6"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Revestimento STD DIN 2440 de 6,00m x 6" polegadas (tipo aço preto)

Total do Fornecedor: R$ 14.700,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 14.700,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar

 

DECRETO Nº 107/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 
Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de 
Sulina para o Exercício Financeiro de 2.021. 
____________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 30 de NOVEMBRO de 2021, conforme Lei 
Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017. 
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 Edição nº 8026

 
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3072/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Fared Comercial Ltda - EPP, inscrita no CNPJ /MF sob o 
nº 07.259.386/0001 - 08. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 2.334,73 (Dois mil, trezentos e trinta e quatro 
reais e setenta e três centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3073/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: OTT Comércio de Brinquedos Ltda - EPP, inscrita no 
CNPJ /MF sob o nº 76.486.869/0001 - 50. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 9.598,84 (Nove mil, quinhentos e noventa e oito 
reais e oitenta e quatro centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3074/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Buzzacaro & Bragatto Ltda - Me, inscrita no CNPJ /MF 
sob o nº 40.802.508/0001 - 28. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 16.904,82 (Dezesseis mil, novecentos e quatro 
reais e oitenta e dois centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3075/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Escolares Indústria e Comércio de Móveis Ltda - EPP, 
inscrita no CNPJ /MF sob o nº 34.832.381/0001 - 97. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 12.639,55 (Doze mil, seiscentos e trinta e nove 
reais e cinquenta e cinco centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3076/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Moveis Adrielle Eireli - Me, inscrita no CNPJ /MF sob o 
nº 35.856.637/0001 - 69. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 19.350,00 (Dezenove mil, trezentos e cinquenta 
reais). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3077/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Eletromaquinas Astec Ltda - Me, inscrita no CNPJ /MF 
sob o nº 02.995.568/0001 - 15. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 7.505,96 (Sete mil, quinhentos e cinco reais e 
noventa e seis centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3078/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Comércio Digital Diniz Eireli - EPP, inscrita no CNPJ /MF 
sob o nº 14.323.297/0001 - 30. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 11.419,10 (Onze mil, quatrocentos e dezenove 
reais e dez centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3079/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Santana Werneck Comercial Eireli - EPP, inscrita no 
CNPJ /MF sob o nº 11.186.469/0001 - 83. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 4.906,00 (Quatro mil, novecentos e seis reais). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3080/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Malkut & Bohn Ltda - Me, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 
10.868.068/0001 - 40. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 55.899,90 (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e 
noventa e nove reais e noventa centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3081/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: O. E. Pereira Brinquedos - Me, inscrita no CNPJ /MF sob 
o nº 33.966.390/0001 - 08. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 12.746,98 (Doze mil, setecentos e quarenta e 
seis reais e noventa e oito centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021.  

 

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2825/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA PAGNUSSAT COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, 
CNPJ/MF sob o nº 02.375.643/0001 - 45, objeto a contratação de empresa especializada na comercialização de 
combustíveis para uso nos veículos, ônibus, caminhões e máquinas pertencentes a frota municipal do 
Municipio de Itapejara D´Oeste, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 047/2020, fica alterado 
o valor contratual do item nº 05, passando de R$ 833.274,86 (oitocentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e 
quatro reais e oitenta e seis centavos), para R$ 872.185,91 (oitocentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e 
cinco reais e noventa e um centavos, referente ao reequilíbrio de preços de R$ 0,40/litro de gasolina, e alterado 
o valor contratual do  item nº 07, passando de R$ 173.392,26 (cento e setenta e três mil, trezentos e noventa  e 
dois reais e vinte e seis centavos), para R$ 201.625,34 (duzentos e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e 
trinta e quatro centavos), referente ao reequilíbrio de preços de R$ 0,78/litro de etanol hidratado (álcool), 
conforme repasse nos custos da distribuidora de combustível, conforme notas fiscais apresentadas, alterando o 
valor total do contrato de  R$ 1.006.667,10 (um milhão seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais, dez reais), 
para R$ 1.073.811,23 (um milhão setenta e três mil, oitocentos e onze reais e vinte e três centavos),  conforme 
justificativa do Executivo Municipal e parecer jurídico, tudo de acordo com o Art. 57 e  65 da Lei nº 8.666/93. 
Itapejara D’Oeste, 29 (vinte e nove) de novembro de 2021. 
 
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2799/2020, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA INVILAVEL ITAPEJARA D´OESTE LTDA – ME, CNPJ 
10.789.166/0001 – 92, objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
monitoramento de segurança para os prédios da Administração Municipal do Município de Itapejara D´Oeste, 
Paraná, conforme objeto do Edital de Tomada de Preços N° 019/2020, Fica alterado o valor contratual, 
passando de R$ 21.396,00 (vinte e um mil, trezentos e noventa e seis reais, para R$ 42.792,00 (quarenta e dois 
mil, setecentos e noventa e dois reais), e fica prorrogado o prazo de vigência contratual em mais 12 (doze) 
meses, passando de 27 (vinte e sete) de novembro de 2021, para 27 (vinte e sete) de novembro de 2022, 
conforme justificava do executivo Municipal e tudo de acordo com o Art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. Itapejara 
D’Oeste, 26 (vinte e seis) de novembro de 2021 
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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR
 

Pregão Eletrônico   Nº 00057/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.145.259/0001-70 - LUCIANO ALFREDO BATISTA DE BORTOLI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

3 Serviço Funerário de Cremação /
Sepultamento / Translado

UNIDADE 20 R$ 1.530,0000 R$
1.530,0000

R$
30.600,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUXILIO FUNERAL INFANTIL CRIANÇA até 100 cm contendo urna de madeira branca,
com visor, vernizada com forro de TNT com 6 alças de parreira, 02 velas, 01 véu, 01 coroa média com flores artificiais, 01 vestimenta
(kit masculino; 01 camisa, 01 gravata, 01 calça, roupas intimas e 01 par de meia. Se feminino: 01 manto, peças intimas).
Ornamentação com flores artificiais. Preparação do corpo com higienização, aspiração dentro das normas da vigilância sanitárias,
velório, translado dentro do Município e para buscar o corpo no Hospital que atende o Município (Pato Branco) até sepultamento.

Total do Fornecedor: R$
30.600,0000

 
30.840.183/0002-03 - SANTA FE SERVICOS FUNERARIOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Serviço Funerário de Cremação /
Sepultamento / Translado

UNIDADE 28 R$ 2.823,3400 R$
813,0000

R$
22.764,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUXILIO FUNERAL ADULTO para pessoas até 90 kg, contendo urna de madeira, com
visor, vernizada com forro de TNT com 6 alças de parreira, 02 velas, 01 véu, 01 coroa média com flores artificiais, 01 vestimenta (kit
masculino; 01 camisa, 01 gravata, 01 calça, roupas intimas e 01 par de meia. Se feminino: 01 vel, manto, peças intimas), conjunto
feminino; Ornamentação com flores artificiais. Preparação do corpo com higienização, aspiração dentro das normas da vigilância
sanitárias, velório, translado dentro do Município e para buscar o corpo no Hospital que atende o Município (Pato Branco) até
sepultamento. marcas Urna:Brusquetta Vela:Santa Marina Véu:Jomar Artigos Funerários Ltda Flores: Jomar Artigos Funerários Ltda
Coroa: Jomar Artigos Funerários Ltda Vestimenta masculina: Jomar Artigos Funerários Ltda Vestimenta feminina: Jomar Artigos
Funerários Ltda Serviços: Própria

2 Serviço Funerário de Cremação /
Sepultamento / Translado

UNIDADE 20 R$ 3.649,3400 R$
992,0000

R$
19.840,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUXILIO FUNERAL ADULTO GG para pessoas ACIMA de 90 Kg (tamanho alta/gorda),
contendo urna de madeira, com visor, vernizada com forro de TNT com 6 alças de parreira, 02 velas, 01 véu, 01 coroa média com
flores artificiais, 01 vestimenta (kit masculino; 01 camisa, 01 gravata, 01 calça, roupas intimas e 01 par de meia. Se feminino: 01
manto, 01 vel, conjunto feminino, peças intimas. Ornamentação com flores artificiais. Preparação do corpo com higienização,
aspiração dentro das normas da vigilância sanitárias, velório, translado dentro do Município e para buscar o corpo no Hospital que
atende o Município (Pato Branco) até sepultamento. marcas Urna:Brusquetta Vela:Santa Marina Véu:Jomar Artigos Funerários Ltda
Flores: Jomar Artigos Funerários Ltda Coroa: Jomar Artigos Funerários Ltda Vestimenta masculina: Jomar Artigos Funerários Ltda
Vestimenta feminina: Jomar Artigos Funerários Ltda Serviços: Própria

4 Serviço Funerário de Cremação /
Sepultamento / Translado

UNIDADE 5000 R$ 3,5300 R$ 1,3900 R$
6.950,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  TRANSLADO FORA DO MUNICIPIO VALOR DO KM RODADO PARA TRANSLADADO DE
CORPO DE USUÁRIOS FORA DO MUNICÍPIO marca própria

Total do Fornecedor: R$
49.554,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
80.154,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
LEI N° 2026/2021 
DATA: 29.11.2021 
SÚMULA: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Itapejara D’Oeste, Estado 
do Paraná para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências. 
 

 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2021  

REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2021 

 UASG: 989979 

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR. comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº 
82/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao registro de preços para 
futuras e eventuais aquisições de equipamentos de proteção individual-EPI`S, 
para o atendimento de todos os Departamentos Municipais. A sessão do pregão eletrônico 
será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no dia 13/12/2021, às 
09h00min. O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: 
www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo também ser solicitado pelos e-mails 
pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Obs. edital exclusivo para 
microempresa (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual 
(MEI), nos termos do art. 3º e art. 18 e, da lei complementar 123/06 e lei 
complementar 147/14. Informações pelo fone (46) 3234-1135 ou por e-mail. 
 

Bom Sucesso do Sul, 29 de novembro de 2021. 
 

 
 

Josiane Folle 
Pregoeira  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

ERRATA 

REF. A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 68/2021 E  

AO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 198/2021 

 
Tendo em vista erro de digitação na coluna de percentual de desconto do Lote 5 da Proponente licitante e 

quantidade do item 04 da proponente fornecedora HORACIO FERREIRA DE ANDRADE & CIA LTDA - ME - CNPJ Nº 

05.130.862/0001-52, da Homologação publicado na publicado no Jornal Diário do Sudoeste edição nº 8009, do dia 

05.11.2021, do Diário Oficial dos Municípios do Paraná – DOMP/AMP, edição nº 2384, do dia 05.11.2021, site do 

município do dia 04.11/2021, e o Extrato da Ata de Registro de Preços 198/2021, publicado no Jornal Diário do Sudoeste 

edição nº 8010, do dia 06.11.2021, do Diário Oficial dos Municípios do Paraná – DOMP/AMP, edição nº 2385, do dia 

08.11.2021, Então: 
 
ONDE SE LÊ: 

                LOTE 05 - MÁQUINA HUSQVARNA 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO 
DE OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

13 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINA 
HUSQVARNA: CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO - MODELO HUSQVARNA - ANO 
2018/2018. 

R$ 10.000,00 37% 

14 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINA 
HUSQVARNA: CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO - MODELO HUSQVARNA - ANO 
2018/2018. 

R$ 10.000,00 56% 

15 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 5.000,00 43% 

 VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 21.750,00 
 
LEIA-SE 

                LOTE 05 - MÁQUINA HUSQVARNA 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO 
DE OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

13 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINA 
HUSQVARNA: CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO - MODELO HUSQVARNA - ANO 
2018/2018. 

R$ 10.000,00 12% 

14 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINA 
HUSQVARNA: CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO - MODELO HUSQVARNA - ANO 
2018/2018. 

R$ 10.000,00 17% 

15 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 5.000,00 7% 

 VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 21.750,00 
 

Bom Sucesso do Sul, 29 de Novembro 2021. 
 

JOSIANE FOLLE 
Pregoeira e Presidente da Comissão de Licitações e Pregoeira 

 
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3091/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: FAROL 14 Assessoria e Consultoria em Projetos Ltda - 
Me, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 34.831.047/0001 - 19. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de elaboração de estudos e projetos de implantação de sistema 
de abastecimento de água em perímetro rural do Município na 
comunidade de Lageado Bonito, conforme objeto do Edital de 
Dispensa de Licitação Nº 026/2021. 
Valor do Contrato: R$ 12.000,00 (Doze mil reais). 
Vigência: De 29 (vinte e nove) de Novembro de 2021 até 29 (vinte e 
nove) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 29 (vinte e nove) de Novembro de 2021. 

 

   

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
Edital de Convocação 

Chamamento Público Edital 003/2021 
 

A Secretaria Municipal De Saúde e Bem Estar Social, convoca o candidato abaixo 

relacionado para apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

Clevelândia, sito a Praça Getúlio Vargas, 71, Centro, em um prazo de 48 horas, a contar da 

publicação deste, portando os seguintes documentos:  

- Foto 3x4 atualizada, 

- Cópias do CPF e RG, 

- Cópia do Título de eleitor e Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais, 

- Certidão de casamento ou nascimento, 

- Comprovante de endereço, 

- Comprovante de escolaridade, 

- Certidão negativa de antecedentes criminais,  

- Conta salário na Caixa Econômica Federal - operação 3700, em nome do candidato. 

 
Candidato Cargo Pretendido 

Marlene Matana Técnico de Enfermagem 

 

 

Clevelândia Paraná, 29 de novembro de 2021. 

 

 

Juliana Pacheco Linhares 
Secretária Municipal de Saúde e Bem Estar Social 

 
 

Rafaela Martins Losi 
Prefeita Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 61/2021 (Processo Licitatório 101/2021) 

De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concordância com a 

Ata de Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 77/2021, que teve 

como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de kit escolar para distribuição 

gratuita para os alunos das escolas municipais, conforme quantidades, especificações e condições descritas no 

Termo de Referência constante do Anexo I do Edital,  HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que 

seja ADJUDICADO o seu objeto a favor da empresa IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP, com o CNPJ Nº 

29.678.353/0001-27, conforme descrição e valores abaixo relacionados: 

LOTE 02 - Materiais Escolares para Kit Escolar: 

Item Descrição dos Itens Unid. Qtde. Marca Valor Unit. 
(R$) 

Valor Total 
Item (R$) 

7 
Apontador para Lápis: composição termoplásticas e 
laminas em aço ao carbono com 01 (um) furo, sem 
depósito. Certificado do inmetro ocp 0061. 

Unid. 450 FABER 
CASTELL 0,91 409,50 

8 

Borracha branca: para grafite, tipo escolar, sem cinta 
plástica, com identificação do produto e marca do 
fabricante, composição: borracha sintética, látex natural, 
certificado do inmetro ocp 0061. Caixa com 40 unidades. 

Caixa 20 REDBOR 8,07 161,40 

9 
Cola tipo escolar: branca, lavável, atóxica, com bico 
dosificador, peso líquido de 110gramas. Data e fabricação 
e validade na embalagem ocp 0003. 

Unid. 450 TENAZ 4,96 2.232,00 

10 
Giz de cera: especificação: giz de cera c/ 12 cores - giz 
de cera bastão; atóxico; composto de ceras, cargas 
minerais inertes e pigmentos; com 12 cores. 

Unid. 200 PIRATININGA 3,30 660,00 

11 

Lápis de cor com 12 cores: composição lápis de cor, 
pigmentos aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira. 
Composição lápis preto: material cerâmico, grafite e 
madeira (100% reflorestada) FSC. Selo do Inmetro. 

Unid. 450 MULTICOLOR 6,26 2.817,00 

12 
Lápis preto jumbo nº 2: formato triangular, grafite nº 
2 (hb), produzido com madeira 100 % reflorestada, 
ponta max resistente. 

Unid. 250 FABER 
CASTELL 1,10 275,00 

13 

Lápis preto n° 2: apontado, 1ª qualidade, comprimento 
mínimo de 17,5 cm, com o nome do fabricante gravado 
no corpo. Madeira 100%reflorestada com certificado 
inmetro. Ocp 0061. Caixa c/ 144 unidades. 

Caixa 6 MULTICOLOR 42,17 253,02 

14 Régua: Transparente 30 cm. Unid. 250 WALEU 0,93 232,50 

15 

Tesoura escolar: medindo 15 cm de comprimento (da 
lamina até a base) lamina de aço inoxidável e cabo 
ergonométrico emborrachado. Composição resina 
termoplástica, lâmina de aço com selo do inmetro. 

Unid. 450 BRW 6,13 2.758,50 

VALOR TOTAL DO LOTE 02  R$ 9.798,92 
 

LOTES DESERTOS OU FRACASSADOS 
LOTE 01 - Materiais Escolares Personalizados: 

Item Descrição dos Itens Unid. Qtde. Marca Valor Unit. 
(R$) 

Valor Total 
Item (R$) 

1 

Cadernos de linguagem personalizado do aluno: 
formato 200 mm x 275 mm. Capa em papel triplex 300 
gramas 4x4 cores plastificada ou com aplicação de verniz 
uv. Miolo: 192 páginas em papel sulfite 56 gramas. 
Acabamento grampeado/brochura - criação artesanal 
exclusiva da matriz em e.v.a., patchwork e scrapbook da 
capa, lay-out e arte final criada por conta do fornecedor e 
aprovada pela prefeitura. 

Unid. 1.400 - - - 

2 

Cadernos pedagógicos/personalizado do professor: 
formato fechado 200 mm x 275 mm, com capa dura, com 
design obtido através de fotografia de alta resolução e 
montagem artesanal contendo fotos exclusivas, com logos e 

Unid. 100 - - - 

brasão do município, duas lâminas por jogo de 150gr, 
impressão off-set 4xo cores, tinta escala, com aplicação de 
verniz, além de revestimento interno sem impressão, em 
sulfite 75 gr, custo com fotolito incluso, miolo 360 páginas 
no formato 200 mm x 275 mm, impressão 1x1 cor, anterior 
a primeira página deverá estar encadernada uma página, 
tipo bolsa "canguru" que permita o acondicionamento de 
carteirinha, dinheiro ou outros papeis, esta bolsa deverá ser 
confeccionada com lâmina de pp(polipropileno)  através de 
solda,       corte e vinco, as 04 primeiras páginas 4 x 4 
cores, deverá ser personalizada com mensagens exclusivas 
e calendário escolar, acabamento perfurado com espiral 
injetado de pet reciclado na cor verde, com 29mm. No dia 
do processo licitatório, deverão ser apresentados laudos de 
laboratório acreditado pelo inmetro, atestando 
conformidade do espiral de pet-r com a norma abnt nbr 
15.236:2016 (toxicologia e segurança de artigos escolares). 

3 

Caderno de cartografia personalizado do aluno: 
formato 200 mm x 275  mm. Capa em papel triplex 300 
gramas 4x4 cores plastificada, e fotos exclusivas de 
projetos educacionais com logos e brasão do município e 
hino do município ou com aplicação de verniz uv. Miolo: 
160 paginas em papel sulfite 63 gramas. Acabamento 
grampeado - criação artesanal exclusiva da matriz em 
e.v.a., patchwork e scrapbook da capa, lay-out e arte final 
por conta do fornecedor. Apresentação de no mínimo 03 
amostras como modelo para escolha da equipe de 
educação. 

Unid. 1.400 - - - 

4 

Caderno de aritimética personalizado do aluno: 
formato 200 mm x 275 mm. Capa em papel triplex 300 
gramas 4x4 cores plastificada e fotos exclusivas de projetos 
educacionais com logos e brasão do município e hino do 
município ou com aplicação de verniz uv. Miolo: 160 
paginas em papel sulfite 63 gramas. Acabamento 
grampeado - criação artesanal exclusiva da matriz em 
e.v.a., patchwork e scrapbook da capa, lay-out e arte final 
por conta do fornecedor. Apresentação de no mínimo 03 
amostras como modelo para escolhada equipe de educação. 

Unid. 1.200 - - - 

5 

Caderno De Caligrafia-formato 200 mm x 275 mm. Capa 
em papel triplex 300 gramas 4x4 cores plastificada, e fotos 
exclusivas de projetos educacionais com logos e brasão do 
município e hino do município ou com aplicação de verniz 
uv. Miolo: 160 paginas em papel sulfite 63 gramas. 
Acabamento grampeado - criação artesanal exclusiva da 
matriz em e.v.a., patchwork e scrapbook da capa, lay-out e 
arte final por conta do fornecedor. Apresentação de no 
mínimo 03 amostras como modelo para escolha da equipe 
de educação. 

Unid. 400 - - - 

6 

Estojo – NECESSAIRE/ESTOJO ORGANIZADOR DE 
MATERIAL ESCOLAR: Confeccionado em tela importada 
de Taiwan, material rústico 100% poliéster Stripes, 
maleável em sua composição especial, filamento interno em 
viés. Zíper importado de maior qualidade, cursor de melhor 
marca GCC. Tela dourada / prateada para melhor 
visualização. Medidas: Largura 24cm; Altura 13cm; Peso: 
20 gramas. 

Unid. 420 - - - 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$ 9.798,92 (Nove Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos) 
 

Bom Sucesso do Sul, 29 de Novembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
EDITAL DE HABILITAÇÃO – REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021. 

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos para construção de acessos (trevos) e 
construção de vias marginais na PR-562 no Parque Industrial Olympio Vanzin e em ambos os lados 
da BR-158 e BR-373 entre o bairro Sol Nascente e o trevo da PR-562, devidamente aprovados pelos 
órgãos que administram a via (PR-562 –DER, BR-158 E BR-373 – DNIT). 
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução dos projetos, objeto do edital de 
Tomada de Preços nº 11/2021, que após a análise e verificação da documentação apresentada pelas 
proponentes, decidiu habilitar as seguintes proponentes: 

nº de 
ordem 

Proponente 

01 Duovias Engenharia Ltda ME 
02 ECE – Empresa Cascavelense de Engenharia e Construções Ltda 
03 Geoset – Siviero, Engenharia, Topografia e Georreferenciamento Ltda 
04 Geovias Engenharia Ltda EPP 

E inabilitar a seguinte proponente: 
nº de 
ordem 

Proponente 

01 Nogale Engenharia e Construção 
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação 
deste edital no Diário Oficial do Município, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 
Coronel Vivida, 29 de novembro de 2021. Fernando Q. Abatti, Presidente da CPL; Iana R. Schmid, 
Membro da CPL; Juliano Ribeiro, Membro da CPL; Leila Marcolina, Membro da CPL. 

DECRETO Nº 192/2021 
DATA: 29.11.2021 
SÚMULA: Regulamenta a atualização de valores da Contribui-
ção para Custeio do Serviço de Iluminação Pública e dá outras 
providências. 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE, 

Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
  

Considerando o disposto no artigo 64 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a compe-
tência do Prefeito Municipal; 

 
Considerando que a Constituição Federal de 1988, no artigo 149-A, estabelece que os Muni-
cípios poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis do serviço de iluminação 
pública, observado o disposto no artigo 150, inciso I e III; 

 
Considerando o previsto nos artigos 215 e seguintes da Lei Municipal 652/2000, que dispõe 
sobre o Sistema Tributário do Município; 

 
Considerando o disposto no artigo 8° da Lei Municipal n 728/2003, que alterou a redação da 
Lei n 710/2002, a qual instituiu no Município de Itapejara D’Oeste/PR a Contribuição de Cus-
teio de Iluminação Pública; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Ficam atualizados os valores da CIP – Contribuição Pa-
ra o Custeio do Serviço de Iluminação Pública no percentual de 10,67% (dez vírgula sessen-
ta e sete por cento), para o exercício financeiro de 2022, conforme o IPCA - índice oficial do 
Município, Decreto 123/2021. 
 

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, tornando seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2022, revogadas as disposi-
ções em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do 

Paraná, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2021. 
 
 

Vilmar Schmoller, 
  Prefeito Municipal. 

Vlademir Lucini, 
Diretor do Depto. de Administração. 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR 
Extrato da Ata de Registro de Preços n° 68/2021 – Pregão Eletrônico n.º 22/2021 

PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Workserv Desenvolvimento e Comércio 
de Software Ltda. CNPJ: 10.786.517/0001-01. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de relógio ponto 
para o CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR.. PRAZO: Doze (12) meses a partir da assinatura. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 
MESES: R$ 20.280,00. PAGAMENTO: Após a entrega dos equipamentos, mediante emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias 
da apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 03.01.2.003.4.4.90.52.34.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de 
Administração, 4.4.90.52.34.00.00.00 – Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos.  FISCALIZAÇÃO: Setor de Patrimônio do 
CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 25 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e 
Carlos Eduardo Zanquetta Cardozo – Representante de Workserv Desenvolvimento e Comércio de Software Ltda. 
 

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 69/2021 – Pregão Eletrônico n.º 23/2021 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Acacmar Comercial e Transportes Ltda 
- ME. CNPJ: 07.412.297/0001-41. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene, 
limpeza, copa, cozinha e afins, para suprir as necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: Doze (12) meses a 
partir da assinatura. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES: R$ 28.257,40. PAGAMENTO: Após a entrega dos materiais, 
mediante emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias da apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 
03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.30.19.00.00.00 – Material de 
Acondicionamento e Embalagens; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.21.00.00.00 – Material Copa e Cozinha; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.  FISCALIZAÇÃO: Setor de Almoxarifado do CIRUSPAR. 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 29 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Thalisson 
Henrique de Souza Oliveira – Representante de Acacmar Comercial e Transportes Ltda - ME 
 

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 70/2021 – Pregão Eletrônico n.º 23/2021 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Bach Indústria de Embalagens Ltda. 
CNPJ: 37.952.094/0001-09. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, 
copa, cozinha e afins, para suprir as necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: Doze (12) meses a partir da 
assinatura. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES: R$ 17.423,40. PAGAMENTO: Após a entrega dos materiais, mediante 
emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias da apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 
03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.30.19.00.00.00 – Material de 
Acondicionamento e Embalagens; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.21.00.00.00 – Material Copa e Cozinha; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.  FISCALIZAÇÃO: Setor de Almoxarifado do CIRUSPAR. 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 29 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Amarildo 
Paim Henrique – Representante de Bach Indústria de Embalagens Ltda 
 

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 71/2021 – Pregão Eletrônico n.º 23/2021 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Comercial Fransouza Eireli. CNPJ: 
11.399.644/0001-10. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa, 
cozinha e afins, para suprir as necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: Doze (12) meses a partir da 
assinatura. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES: R$ 5.511,20. PAGAMENTO: Após a entrega dos materiais, mediante 
emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias da apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 
03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.30.19.00.00.00 – Material de 
Acondicionamento e Embalagens; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.21.00.00.00 – Material Copa e Cozinha; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.  FISCALIZAÇÃO: Setor de Almoxarifado do CIRUSPAR. 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 29 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Renato Carlos 
Ferreira – Representante de Comercial Fransouza Eireli 
 

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 72/2021 – Pregão Eletrônico n.º 23/2021 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Darlu Indústria Têxtil Ltda. CNPJ: 
40.223.106/0001-79. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa, 
cozinha e afins, para suprir as necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: Doze (12) meses a partir da 
assinatura. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES: R$ 1.122,00. PAGAMENTO: Após a entrega dos materiais, mediante 
emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias da apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 
03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.30.19.00.00.00 – Material de 
Acondicionamento e Embalagens; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.21.00.00.00 – Material Copa e Cozinha; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.  FISCALIZAÇÃO: Setor de Almoxarifado do CIRUSPAR. 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 29 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Ligiane Paula 
Giacomel Izycki Haiduki – Representante de Darlu Indústria Têxtil Ltda. 
 

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 73/2021 – Pregão Eletrônico n.º 23/2021 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e MC Comércio de Alimentos e 
Transportes Ltda. CNPJ: 39.649.812/0001-06. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de 
higiene, limpeza, copa, cozinha e afins, para suprir as necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: Doze (12) 
meses a partir da assinatura. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES: R$ 14.340,30. PAGAMENTO: Após a entrega dos 
materiais, mediante emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias da apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 
03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.30.19.00.00.00 – Material de 
Acondicionamento e Embalagens; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.21.00.00.00 – Material Copa e Cozinha; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.  FISCALIZAÇÃO: Setor de Almoxarifado do CIRUSPAR. 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 29 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e André Luiz 
dos Santos – Representante de MC Comércio de Alimentos e Transportes Ltda. 

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 74/2021 – Pregão Eletrônico n.º 23/2021 

PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Multcom Comércio Varejista de 
Suprimentos Ltda. CNPJ: 17.855.864/0001-98. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de 
higiene, limpeza, copa, cozinha e afins, para suprir as necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: Doze (12) 
meses a partir da assinatura. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES: R$ 6.418,70. PAGAMENTO: Após a entrega dos 
materiais, mediante emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias da apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 
03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.30.19.00.00.00 – Material de 
Acondicionamento e Embalagens; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.21.00.00.00 – Material Copa e Cozinha; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.  FISCALIZAÇÃO: Setor de Almoxarifado do CIRUSPAR. 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 29 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Diogo 
Attisano Siqueira – Representante de Multcom Comércio Varejista de Suprimentos Ltda. 
 

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 75/2021 – Pregão Eletrônico n.º 23/2021 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Multisul Comércio e Distribuição Ltda. 
CNPJ: 12.811.487/0001-71. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, 
copa, cozinha e afins, para suprir as necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: Doze (12) meses a partir da 
assinatura. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES: R$ 116,50. PAGAMENTO: Após a entrega dos materiais, mediante 
emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias da apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 
03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.30.19.00.00.00 – Material de 
Acondicionamento e Embalagens; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.21.00.00.00 – Material Copa e Cozinha; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.  FISCALIZAÇÃO: Setor de Almoxarifado do CIRUSPAR. 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 29 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Franciele 
Rover Bianchi – Representante de Multisul Comércio e Distribuição Ltda. 
 

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 76/2021 – Pregão Eletrônico n.º 23/2021 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e SIPROLIMP – Simionato Produtos de 
Limpeza Ltda - ME. CNPJ: 05.340.608/0001-89. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de higiene, limpeza, copa, cozinha e afins, para suprir as necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: Doze (12) 
meses a partir da assinatura. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES: R$ 5.504,00. PAGAMENTO: Após a entrega dos 
materiais, mediante emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias da apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 
03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.30.19.00.00.00 – Material de 
Acondicionamento e Embalagens; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.21.00.00.00 – Material Copa e Cozinha; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.  FISCALIZAÇÃO: Setor de Almoxarifado do CIRUSPAR. 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 29 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Nestor Luiz 
Simionato – Representante de SIPROLIMP – Simionato Produtos de Limpeza Ltda - ME. 
 

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 77/2021 – Pregão Eletrônico n.º 23/2021 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e SJ Comércio de Utilidades - Eireli. 
CNPJ: 10.614.788/0001-80. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, 
copa, cozinha e afins, para suprir as necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: Doze (12) meses a partir da 
assinatura. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES: R$ 2.292,00. PAGAMENTO: Após a entrega dos materiais, mediante 
emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias da apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 
03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.30.19.00.00.00 – Material de 
Acondicionamento e Embalagens; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.21.00.00.00 – Material Copa e Cozinha; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.  FISCALIZAÇÃO: Setor de Almoxarifado do CIRUSPAR. 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 29 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Solange 
Gomes Teixeira Viana – Representante de SJ Comércio de Utilidades - Eireli. 
 

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 78/2021 – Pregão Eletrônico n.º 23/2021 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e TY Bortholin Comercial Ltda - ME. 
CNPJ: 05.291.541/0001-30. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, 
copa, cozinha e afins, para suprir as necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: Doze (12) meses a partir da 
assinatura. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES: R$ 4.620,00. PAGAMENTO: Após a entrega dos materiais, mediante 
emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias da apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 
03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.30.19.00.00.00 – Material de 
Acondicionamento e Embalagens; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.21.00.00.00 – Material Copa e Cozinha; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.  FISCALIZAÇÃO: Setor de Almoxarifado do CIRUSPAR. 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 29 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Yuri Lavezzo 
Bortholin Viana – Representante de TY Bortholin Comercial Ltda - ME. 
 

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 79/2021 – Pregão Eletrônico n.º 23/2021 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Zoom Comercial Eireli. CNPJ: 
39.518.890/0001-63. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa, 
cozinha e afins, para suprir as necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: Doze (12) meses a partir da 
assinatura. VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 MESES: R$ 2.789,00. PAGAMENTO: Após a entrega dos materiais, mediante 
emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias da apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 
03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.30.19.00.00.00 – Material de 
Acondicionamento e Embalagens; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.21.00.00.00 – Material Copa e Cozinha; 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.  FISCALIZAÇÃO: Setor de Almoxarifado do CIRUSPAR. 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 29 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Ana Aparecida 
Rosa Viana – Representante de Zoom Comercial Eireli. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE N.º 20/2021 – PROCESSO N.º 60/2021 

Dispensa de Licitação nº 20/2021. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR e Aaba 
Comércio de Equipamentos Médicos, pessoa jurídica de direito privado.CNPJ:  80.392.566/0001-45; Comercial Dentária Hospitalar 
Fontanna Ltda, CNPJ: 78.688.660/0001-02; Dimaster-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ: 02.520.829/0001-40; Fernamed 
Ltda, CNPJ: 04.759.433/0001-86; Soma/PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ: 00.656.468/0001-39. OBJETO: Aquisição 
de medicamentos e drenos de tórax que restaram desertos em processos licitatórios anteriores, para o SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR 
TOTAL: R$ 3.435,00 (Três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: Máximo de 06 (seis) meses contados da 
sua assinatura. PAGAMENTO: Em parcela única, em até trinta (30) dias do recebimento definitivo dos materiais. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.09.00.00.00 – 
Material Farmacológico; 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.36.00.00.00 – 
Material Hospitalar. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: De acordo com a Lei 8.666/93, art. 24, Inciso II; e ainda o 
parágrafo único do mesmo Art.24. Conforme solicitação do Setor de Farmácia do CIRUSPAR a necessidade de aquisição se dá pelo fato de 
que os estoques de medicamentos e drenos de tórax estão comprometidos, devido aos mesmos ficarem desertos ou fracassados nos Pregões 
Eletrônicos n.º 04/2021 e n.º 15/2021. Assim, não há licitação vigente para o fornecimento dos produtos em questão. Com relação aos 
valores, foram consultadas oitenta e uma (81) empresas, sendo recebidos doze (12) orçamentos e juntados ao processo de dispensa. Os itens 
1, 2, 3 e 4 serão adquiridos com as ofertantes do menor preço. O item 5 será adquirido com ofertante do terceiro melhor preço e os itens 6 e 7 
serão adquiridos com a ofertante do segundo melhor preço, pois, as empresas melhores classificadas não demonstraram interesse do 
fornecimento dos produtos. Também foram feitas consultas nos preços registrados em compras governamentais e com base nos resultados 
obtidos conclui-se que os valores estão de acordo com os praticados no âmbito das contratações públicas. Pato Branco, 22 de Novembro de 
2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR. 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 20/2021 – PROCESSO N.º 60/2021 
Dispensa de Licitação 20/2021. OBJETO: Aquisição de medicamentos e drenos de tórax que restaram desertos em processos licitatórios 
anteriores, para o SAMU 192 Sudoeste/PR, para as empresas: 

NOME DO FORNECEDOR CNPJ VALOR TOTAL 
DO FORNECEDOR 

AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 80.392.566/0001-45 R$ 360,00 
COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA 78.688.660/0001-02 R$ 678,00 
DIMASTER-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.520.829/0001-40 R$ 976,00 
FERNAMED LTDA 04.759.433/0001-86 R$ 289,00 
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00.656.468/0001-39 R$ 1.132,00 

 
TOTAL GERAL HOMOLOGADO R$ 3.435,00 

Pato Branco, 22 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR. 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR 
 

EXTRATO DE CONTRATO N.º 51/2021 
Extrato de contrato n° 51/2021 – Dispensa de Licitação nº 20/2021. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do 
Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Aaba Comércio de Equipamentos Médicos; CNPJ: 80.392.566/0001-45. OBJETO: 
Aquisição de medicamentos e drenos de tórax que restaram desertos em processos licitatórios anteriores, para o SAMU 192 
Sudoeste/PR. VALOR TOTAL: R$ 360,00 (Trezentos e sessenta reais). PRAZO DE VIGÊNCA: Seis (06) meses, contados a 
partir da assinatura. PAGAMENTO: Parcela única em até trinta (30) dias após o recebimento definitivo do produto atestado na 
Nota Fiscal pelo recebedor. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da 
Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.09.00.00.00 – Material Farmacológico; 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – 
Manutenção da Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.36.00.00.00 – Material Hospitalar. FISCAL DO CONTRATO: 
Farmacêutica do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 23 de Novembro de 2021. Disnei Luquini – 
Presidente do CIRUSPAR e Mario José Tkatchuk– Representante Legal de Aaba Comércio de Equipamentos Médicos. 
 

EXTRATO DE CONTRATO N.º 52/2021 
Extrato de contrato n° 52/2021 – Dispensa de Licitação nº 20/2021. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do 
Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Comercial Dentária Hospitalar Fontanna Ltda; CNPJ: 78.688.660/0001-02. OBJETO: 
Aquisição de medicamentos e drenos de tórax que restaram desertos em processos licitatórios anteriores, para o SAMU 192 
Sudoeste/PR. VALOR TOTAL: R$ 678,00 (Seiscentos e setenta e oito reais). PRAZO DE VIGÊNCA: Seis (06) meses, contados 
a partir da assinatura. PAGAMENTO: Parcela única em até trinta (30) dias após o recebimento definitivo do produto atestado na 
Nota Fiscal pelo recebedor. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da 
Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.09.00.00.00 – Material Farmacológico; 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – 
Manutenção da Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.36.00.00.00 – Material Hospitalar. FISCAL DO CONTRATO: 
Farmacêutica do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 23 de Novembro de 2021. Disnei Luquini – 
Presidente do CIRUSPAR e Sidney da Veiga – Representante Legal de Comercial Dentária Hospitalar Fontanna Ltda. 
 

EXTRATO DE CONTRATO N.º 53/2021 
Extrato de contrato n° 53/2021 – Dispensa de Licitação nº 20/2021. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do 
Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Dimaster-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda; CNPJ: 02.520.829/0001-40. OBJETO: 
Aquisição de medicamentos e drenos de tórax que restaram desertos em processos licitatórios anteriores, para o SAMU 192 
Sudoeste/PR. VALOR TOTAL: R$ 976,00 (Novecentos e setenta e seis reais). PRAZO DE VIGÊNCA: Seis (06) meses, 
contados a partir da assinatura. PAGAMENTO: Parcela única em até trinta (30) dias após o recebimento definitivo do produto 
atestado na Nota Fiscal pelo recebedor. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção 
da Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.09.00.00.00 – Material Farmacológico; 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – 
Manutenção da Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.36.00.00.00 – Material Hospitalar. FISCAL DO CONTRATO: 
Farmacêutica do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 23 de Novembro de 2021. Disnei Luquini – 
Presidente do CIRUSPAR e Odair José Balestrin – Representante Legal de Dimaster-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. 
 

EXTRATO DE CONTRATO N.º 54/2021 
Extrato de contrato n° 54/2021 – Dispensa de Licitação nº 20/2021. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do 
Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Fernamed Ltda; CNPJ: 04.759.433/0001-86. OBJETO: Aquisição de medicamentos e 
drenos de tórax que restaram desertos em processos licitatórios anteriores, para o SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR TOTAL: R$ 
289,00 (Duzentos e oitenta e nove reais). PRAZO DE VIGÊNCA: Seis (06) meses, contados a partir da assinatura. 
PAGAMENTO: Parcela única em até trinta (30) dias após o recebimento definitivo do produto atestado na Nota Fiscal pelo 
recebedor. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de 
Enfermagem, 3.3.90.30.09.00.00.00 – Material Farmacológico; 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da 
Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.36.00.00.00 – Material Hospitalar. FISCAL DO CONTRATO: Farmacêutica do 
CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 23 de Novembro de 2021. Disnei Luquini – Presidente do 
CIRUSPAR e Gelson Martins Teixeira – Representante Legal de Fernamed Ltda. 
 

EXTRATO DE CONTRATO N.º 55/2021 
Extrato de contrato n° 55/2021 – Dispensa de Licitação nº 20/2021. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do 
Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Soma/PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda; CNPJ: 00.656.468/0001-39. OBJETO: 
Aquisição de medicamentos e drenos de tórax que restaram desertos em processos licitatórios anteriores, para o SAMU 192 
Sudoeste/PR. VALOR TOTAL: R$ 1.132,00 (Mil cento e trinta e dois reais). PRAZO DE VIGÊNCA: Seis (06) meses, contados 
a partir da assinatura. PAGAMENTO: Parcela única em até trinta (30) dias após o recebimento definitivo do produto atestado na 
Nota Fiscal pelo recebedor. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da 
Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.09.00.00.00 – Material Farmacológico; 04.01.2.004.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – 
Manutenção da Coordenação de Enfermagem, 3.3.90.30.36.00.00.00 – Material Hospitalar. FISCAL DO CONTRATO: 
Farmacêutica do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 23 de Novembro de 2021. Disnei Luquini – 
Presidente do CIRUSPAR e Luiz Renato Garofani – Representante Legal de Soma/PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. 
 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR 

EXTRATO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 27/2020 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – Correios Sede.  CNPJ: 34.028.316/0001-03. OBJETO: Renovação do contrato de para o serviços da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, para serviços postais do CIRUSPAR – SAMU 192 Sudoeste/PR. PRAZO: O prazo fica prorrogado por acordo entre 
as partes pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de21/11/2021, podendo ser prorrogado novamente conforme acordo entre as 
partes conforme Lei nº 8.666/93.  VALOR: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)  anuais. PAGAMENTO: O pagamento será feito de acordo com 
a quantidade de serviços utilizada no mês anterior, através de fatura enviada pela contratada. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
03.01.2.003.3.3.90.39.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.39.47.01.00.00 – Serviços Postais.  
FISCAL DO CONTRATO: Coordenação Geral do CIRUSPAR.  FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 05 de Novembro de 
2021. Disnei Luquini – Presidente do CIRUSPAR e Luis Gustavo Barbosa Belai e Eduardo Alves Correa – Representantes Legais de 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios Sede 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 94/2021- 
PROCESSO: 219/2021. OBJETO: Prestação de serviço privado em 
Cloud Computing (computação em nuvem), contemplando o 
fornecimento de ambiente virtual (Infraestrutura como Serviço – IaaS) 
para hospedar os servidores de dados da Secretaria Municipal de 
Saúde e ADJUDICO seu objeto para a empresa: Llevon Informática 
Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.092.217/0001-02, com o valor total de 
R$ 79.996,92. Pato Branco, 25 de Novembro de 2021. Robson Cantu– 
Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO CONTRATO Nº 151/2021. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 94/2021 - PROCESSO N° 219/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e Llevon Informática Ltda. 
OBJETO: Prestação de serviço privado em Cloud Computing 
(computação em nuvem), contemplando o fornecimento de 
ambiente virtual (Infraestrutura como Serviço – IaaS) para 
hospedar os servidores de dados da Secretaria Municipal de 
Saúde. VALOR: R$ 79.996,92. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
meses. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 30º 
(trigésimo) dia, após o recebimento definitivo do objeto. 
DOTAÇÃO: 16244 – 18216. GESTOR: Secretária da Saúde, 
Liliam Cristina Brandalise. FISCAL: Assistente em Gestão da 
Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Henrique Bazzi. Pato 
Branco, 29 de Novembro de 2021.  Robson Cantu – Prefeito.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2021 – Registro de Preços nº 62/2021 - Processo Licitatório 102/2021 
 

De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concordância com a 

Ata de Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 78/2021, cujo objeto 

é o Registro de preços para contratação de empresa para produção de placas de inauguração de obras, 

conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, 

HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor da  proponente 

BORGES PLACAS E SINALIZAÇÃO LTDA - ME, com o  CNPJ 13.317.906/0001-86, conforme lotes e valore abaixo 

descrito: 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QTDE. V. UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
DO ITEM (R$) 

1 

PRODUÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, TAMANHO 40 CM DE 
LARGURA POR 60 CM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE 
BRONZE, EXPESSURA ENTRE 0,80 MM A 1 CM, COM INSCRIÇÃO TIPO 
LETRA ALTO RELEVO, COM FUROS NOS QUATRO CANTOS A 1 CM DA 
BORDA, PARA FIXAÇÃO COM 4 PARAFUSOS INOX COM 2,5 CM DE 
COMPRIMENTO E BUCHA 6 MM. COM ACABAMENTO PARA 
INSTALAÇÃO. A PLACA CONTERÁ NO MÍNIMO: BRASÃO DO 
MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL; O DÍSTICO “MUNICÍPIO DE BOM 
SUCESSO DO SUL” IDENTIFICAÇÃO/NOME DA OBRA; NOME E CARGO DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA; NOME E CARGO DO GOVERNADOR DO 
ESTADO; NOME E CARGO DO PREFEITO DE BOM SUCESSO DO SUL; 
NOME E CARGO DO VICE-PREFEITO DE BOM SUCESSO DO SUL; NOME E 
CARGO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES; NOME DOS 
VEREADORES. OBS. O TEXTO SERÁ FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO 
E DEVE SER DISTRIBUÍDO HARMONICAMENTE DENTRO DA CHAPA, COM 
LETRA CAIXA ALTA. MARCA: BORGES PLACAS. 

UNID. 20 1.450,00 29.000,00 

2 

PRODUÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, TAMANHO 40 CM DE 
LARGURA POR 60 CM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 
INOXIDÁVEL, EXPESSURA MÍNIMA 0,30 MM, COM INSCRIÇÃO TIPO 
LETRA BAIXO RELEVO, COLORIDA COM FUROS NOS QUATRO CANTOS A 
1 CM DA BORDA, PARA FIXAÇÃO COM 4 PARAFUSOS INOX COM 2,5 CM 
DE COMPRIMENTO E BUCHA 6 MM. COM ACABAMENTO PARA 
INSTALAÇÃO E BASE EM GRANITO PRETO: A PLACA CONTERÁ NO 
MÍNIMO: BRASÃO DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL; O 
DÍSTICO “MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL” IDENTIFICAÇÃO/NOME 
DA OBRA; NOME E CARGO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA; NOME E 
CARGO DO GOVERNADOR DO ESTADO; NOME E CARGO DO PREFEITO 
DE BOM SUCESSO DO SUL; NOME E CARGO DO VICE-PREFEITO DE BOM 
SUCESSO DO SUL; NOME E CARGO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
VEREADORES: NOME DOS VEREADORES; DATA DA INAUGURAÇÃO. OBS. 
O TEXTO SERÁ FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO E DEVE SER 
DISTRIBUÍDO HARMONICAMENTE DENTRO DA CHAPA, COM LETRA 
CAIXA ALTA. MARCA: BORGES PLACAS. 

UNID. 30 585,00 17.550,00 

                                                                                                             VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 46.550,00 
 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO: 
R$ 46.550,00 

(Quarenta e Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais) 
 

Bom Sucesso do Sul, 29 de Novembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
 Prefeito Municipal 

 
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 4/2021. Ata de Registro de Preços nº 140/2021. Pregão Eletrônico 
nº 32/2021. Aos vinte e dois (22) dias do mês de Novembro do ano dois mil e vinte e um (2021), às 
oito horas (08h), na Sala de Licitações, sita no Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua Seis, número 
mil e trinta (1030), em Mariópolis, estado do Paraná, compareceu o Sr. Ricardo Stang, portador do 
CI/RG nº 9.743.523-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 058.647.369-61., representante da empresa 
Stang Distribuidora de Petróleo Ltda, sediada na Rua Doutor Eli Volpato, nº 680, sala 101, CEP 
83.707-746, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 11.325.330/0006-
88 e Inscrição Estadual sob o nº 90749215-04, doravante designada DETENTORA DA ATA, que tem 
por objeto a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de combustíveis, 
que serão utilizados no abastecimento da frota municipal. Cláusula Primeira – Do Aditamento: I – Do 
Reajuste de Preços – Manutenção do Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato - a) Do 
Fundamento Legal - Lei nº 8.666/93: “Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: ... Inciso II – por acordo das partes: ... d) 
para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e 
a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual”, - Decreto Municipal nº 
43/2007: “Art. 10º - Durante a vigência da Ata de registro de preço, os preços serão fixos e 
irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução cabendo 
ao órgão ou entidade responsável convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor e 
aditar a ata de registro de preços”. b) Da Jurisprudência: “Licitação – Reajuste de preços – 
Manutenção do Equilíbrio econômico-financeiro – possibilidade. Havendo previsão legal e contratual, 
impõe-se o reajuste de preços como forma de preservação do equilíbrio entre os encargos 
suportados pelo particular e a correspondente remuneração” (TJ-SC, 2ª Câm. Dir. Públ., Apel. Cível 
em MS n. 2004.024308-1, Relator Luiz Cezar Medeiros, julg. 22.02.2005). c) Da Conclusão: 
Compulsando detidamente os documentos (notas de compras) que instruíram o pedido de aditivo 
verifica-se que: 1. Por sua vez, tendo a Divisão de Licitações analisado as notas fiscais pertinentes 
aos outros produtos objeto do pedido de aditivo, o mesmo comporta deferimento relativamente aos 
seguintes itens, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato: 

ITE
M 

DESCRIÇÃO QTD. UN MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

ADITIVADO 

VALOR 
TOTAL 

ADITIVADO 

DIFERENÇA 
DO VALOR 

4 Óleo Diesel Classificação S 10 
de Acordo Com As Legislações 
Vigentes Da ANP – Agencia 
Nacional do Petróleo. 

290000 LT STANG 4,94 1.432.600,00 87.000,00 

 VALOR TOTAL      R$ 
87.000,00 

Cláusula Segunda – Da Justificativa: I - O aditivo (reajuste de preços) pode ser realizado, pois tem 
amparo legal (art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 e Art. 10º do Decreto Municipal nº 43/2007) e contratual 
para tanto, consoante se vê da Ata de Registro de Preços nº 140/2021. II – Os reajustes objeto de 
deferimento visam restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato. III - Existe disponibilidade 
orçamentária para tal fim, conforme informação prestada pelo Departamento de Contabilidade. 
Cláusula Terceira - Do Valor:  I – O valor da ata de registro de preços, portanto que era de R$ 
2.495.100,00 (Dois milhões quatrocentos e noventa e cinco mil e cem reais), passará a ser R$ 
2.582.100,00 (Dois milhões quinhentos e oitenta e dois mil e cem reais), aumentando assim o valor de 
R$ 87.000,00 (Oitenta e sete mil reais). Mariópolis, 22 de Novembro de 2021. Município de Mariópolis 
- Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.  
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2021 – PROCESSO N.º 44/2021 
OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e afins 
para atender as necessidades do CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR, para a empresa: 

NOME DO FORNECEDOR CNPJ VALOR TOTAL DO 
FORNECEDOR 

SANTA TEREZINHA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 04.063.503/0001-67 R$ 4.500,00 
VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA 05.684.135/0001-37 R$ 4.196,50 
VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA 08.855.152/0001-88 R$ 50.670,00 
INOVART – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  12.308.936/0001-63 R$ 4.734,00 
BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-96 R$ 5.532,82 
ADRIANA CEVE COMÉRCIO DE PRODUTOS DIVERSOS 21.849.320/0001-90 R$ 6.992,00 
ARAUJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA 23.206.565/0001-25 R$ 23.856,50 
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS 35.263.905/0001-39 R$ 4.357,38 
SUELEN PATRICIA DE BRITO PIRES 02329339100 41.168.340/0001-03 R$ 36.680,00 
HISLEI STANCKI DA LUZ ORCHEL 04793098924 41.509.851/0001-41 R$ 14.072,60 
CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA 73.334.476/0001-32 R$ 27.100,90 

 
TOTAL GERAL HOMOLOGADO PARA 12 MESES: R$ 182.692,73 

Pato Branco, 25 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR. 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2021 – PROCESSO N.º 48/2021 
OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de relógio ponto para o CIRUSPAR/SAMU 192 
Sudoeste/PR, para a empresa: 

NOME DO FORNECEDOR CNPJ VALOR TOTAL DO 
FORNECEDOR 

WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES 
LTDA 10.786.517/0001-01 R$ 20.280,00 

 
TOTAL GERAL HOMOLOGADO PARA 12 MESES: R$ 20.280,00 

Pato Branco, 25 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR. 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2021 – PROCESSO N.º 49/2021 
OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa, cozinha e afins, 
para suprir as necessidades do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná, para a empresa: 

NOME DO FORNECEDOR CNPJ VALOR TOTAL DO 
FORNECEDOR 

ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA  07.412.297/0001-41 R$ 28.257,00 
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA  37.952.094/0001-09 R$ 17.423,40 
COMERCIAL FRANSOUZA EIRELI  11.399.644/0001-10 R$ 5.511,20 
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA  40.223.106/0001-79 R$ 1.122,00 
 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 12.811.487/0001-71 R$ 116,50 
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA  17.855.864/0001-98 R$ 6.418,70 
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA  39.649.812/0001-06 R$ 14.340,30 
SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  05.340.608/0001-89 R$ 5.504,00 
SJ COMERCIO DE UTILIDADES – EIRELI  10.614.788/0001-80 R$ 2.292,00 
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA  05.291.541/0001-30 R$ 4.620,00 
ZOOM COMERCIAL EIRELI  39.518.890/0001-63 R$ 2.789,00 

 
TOTAL GERAL HOMOLOGADO PARA 12 MESES: R$ 88.394,10 

Pato Branco, 25 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR. 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2021 – PROCESSO N.º 49/2021 
OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de gás medicinal (Oxigênio e Ar Comprimido) para as 
Bases Descentralizadas do SAMU 192 Sudoeste/PR, para a empresa: 

NOME DO FORNECEDOR CNPJ VALOR TOTAL DO 
FORNECEDOR 

BELTROX OXIGÊNIO LTDA 39.938.326/0001-08 R$ 141.320,00 
LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS 80.194.335/0001-27 R$ 159.446,00 

 
TOTAL GERAL HOMOLOGADO PARA 12 MESES: R$ 300.766,00 

Pato Branco, 25 de Novembro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR. 
 

 
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3083/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: CDR Mármores e Granitos Ltda -Me, inscrita no CNPJ 
/MF sob o nº 19.166.942/0001 - 72. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 37.399,84 (Trinta e sete mil, trezentos e noventa 
e nove reais e oitenta e quatro centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3082/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Jose Edson Blaszczyk - Me, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 
33.113.700/0001 - 41. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 15.297,00 (Quinze mil, duzentos e noventa e 
sete reais). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3084/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: MV Eletrônicos Eireli - Me, inscrita no CNPJ /MF sob o 
nº 27.895.281/0001 - 44. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 9.266,20 (Nove mil, duzentos e sessenta e seis 
reais e vinte centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3085/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Cortese & Santin Ltda - Me, inscrita no CNPJ /MF sob o 
nº 13.386.373/0001 - 94. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 14.999,00 (Quatorze mil, novecentos e noventa 
e nove reais). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3086/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Coluzzi Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda - Me, 
inscrita no CNPJ /MF sob o nº 03.766.670/0001 - 01. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 1.422,00 (Hum mil, quatrocentos e vinte e dois 
reais). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3087/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Belinki & Souza Ltda - Me, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 
08.831.603/0001 - 47. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 61.599,98 (Sessenta e um mil, quinhentos e 
noventa e nove reais e noventa e oito centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3088/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Apoll Comércio de Móveis e Materiais para Construção 
Eireli - EPP, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 16.889.292/0001 - 03. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 707,96 (Setecentos e sete reais e noventa e seis 
centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3089/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: G Plásticos Comércio Varejista e Atacadista de Plásticos 
Ltda - EPP, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 16.914.559/0001 - 67. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 1.160,00 (Hum mil, cento e sessenta reais). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3090/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: MB Catarinense Eireli - Me, inscrita no CNPJ /MF sob o 
nº 16.961.181/0001 - 52. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de cozinha e 
eletrodomésticos, brinquedos e materiais pedagógicos destinados ao 
Cento Municipal de Educação Infantil Junice Forner Lucini e demais 
escolas e creches Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 076/2021. 
Valor do Contrato: R$ 20.599,92 (Vinte mil, quinhentos e noventa e 
nove reais e noventa e dois centavos). 
Vigência: De 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021 até 26 (vinte e 
seis) de Maio de 2022. 
Data do Contrato: 26 (vinte e seis) de Novembro de 2021. 

 
 

Nota de Publicação  
RREO 5º Bimestre 

 
O Município de Clevelândia Informa por meio desta que os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentaria – 

RREO referente ao 5º Bimestre de 2021 estão disponíveis na integra no portal Transparência do Município no endereço 

http://portal.clevelandia.pr.gov.br/pronimtb, conforme previsto na Lei Complementar 101/00 (ARTº 52 e 54); Instrução normativa 

89/13-TCE, CF (art. 227); LF 8069/90 (art. 4º parágrafo único), IN 36/09-TCE-Pr Instrução Normativa 159/2021. 

 
Gabinete da Prefeita de Clevelândia- Estado do Paraná, 29 de novembro de 2021. 
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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR
 

Pregão Eletrônico   Nº 00058/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.509.150/0001-13 - NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento QuantidadeCritério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Escavadeira tipo construcao
manual

Unidade 1 R$ 279.000,0000 R$
279.000,0000

R$
279.000,0000

Marca: BOBCAT
Fabricante: BOB CAT
Modelo / Versão: E26 STD RT LA PG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI ESCAVADEIRA 1. MARCA/MODELO Bobcat/E26 STD RT LA PG 1.1. FABRICAÇÃO
2021 2. MOTOR 2.1. Marca/Modelo Kubota / D1305-E4B-BCZ-1 (Tier 4) 2.2. Potência líquida no volante (HP) 24.8 HP 3. MATERIAL
RODANTE 3.1. Largura das sapatas 300 mm 3.2. Nº de roletes inferiores 3 3.3. Nº de roletes superiores 1 4. CARREGADOR FRONTAL
4.1. Comprimento da lança (mm) 1400 mm 4.2. Comprimento do braço de penetração (mm) 2100 mm 4.3. Capacidade coroada da
caçamba (m³) 0,06 m³ 4.4. Altura máxima de carregamento (mm) 4468.0 mm 4.5. Alcance ao nível do solo (mm) 4990,0 mm 4.6.
Profundidade de escavação com extensor (mm) 2906.0 mm 5. PESO 5.1. Peso total homologado em ordem de marcha (Kg) 2.950 kg
6. CABINE 6.1. Cabine fechada Sim, com ar condicionado 7. ACESSÓRIOS EXIGIDOS 7.1. Sistema de Iluminação Sim, para trabalho
noturno 7.2. Sistema de Monitoramento Computadorizada Sim, de fábrica 7.3. Limpador de pára-brisa Sim 7.4. Adesivo da logomarca
do Programa Sim Conforme modelo a ser fornecido 8. GARANTIA 12 (doze) meses da entrada em operação 9. TREINAMENTO DE
MECÂNICOS E OPERADORES (duração) Sim 08 (oito) horas 10. MANUAIS Sim, de operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão
fabricante em língua Portuguesa. 10.1. Apresentação Catálogo ou Folheto Sim

Total do Fornecedor: R$
279.000,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
279.000,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONIMS 
RETIFICAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 240/2021 - DISPÔE 
SOBRE A INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS 
NA TABELA DE CREDENCIAMENTO Nº 0003/2017, 
publicado em 29/11/2021, edição nº 2399 – Diário oficial dos 
Municípios do Paraná. Retifica-se o valor unitário do 
procedimento - TRABECULECTOMIA 
Onde se lê: R$ 4.055,67, 
Leia-se: R$ 4.355,67 



B5
 Edição nº 8026

DIÁRIO DO SUDOESTE
30 de novembro de 2021 Publicações legais

 
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 2/2021. Ata de Registro de Preços nº 100/2021. Pregão Eletrônico 
nº 21/2021. Aos vinte e dois (22) dias do mês de Novembro do ano dois mil e vinte e um (2021), às 
oito horas (08h), na Sala de Licitações, sita no Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua Seis, número 
mil e trinta (1030), em Mariópolis, estado do Paraná, compareceu a Sra. Marcela Cecon, portador do 
CI/RG nº 9070947081 SSP/RS, inscrita no CPF/MF nº 984.862.330-20, representante da empresa 
Luda Pneus Ltda - EPP, sediada na Rua Olavo Bilac, nº 123, Bairro Cidade Alta, CEP 95.700-362, na 
cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande Do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 
20.122.244/0001-54 e Inscrição Estadual sob o nº 0100172610, doravante designada DETENTORA 
DA ATA, que tem por objeto a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de 
pneus, câmaras e protetores que serão utilizados nos veículos dos departamentos municipais. 
Cláusula Primeira – Do Aditamento: I – Do Reajuste de Preços – Manutenção do Equilíbrio 
Econômico Financeiro do Contrato: a) Do Fundamento Legal - Lei nº 8.666/93: “Art. 65.  Os contratos 
regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: ... 
Inciso II – por acordo das partes: ... d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 
extracontratual”, - Decreto Municipal nº 43/2007: “Art. 10º - Durante a vigência da Ata de registro de 
preço, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado 
sofrerem redução cabendo ao órgão ou entidade responsável convocar os fornecedores registrados 
para negociar o novo valor e aditar a ata de registro de preços”. b) Da Jurisprudência: “Licitação – 
Reajuste de preços – Manutenção do Equilíbrio econômico-financeiro – possibilidade. Havendo 
previsão legal e contratual, impõe-se o reajuste de preços como forma de preservação do equilíbrio 
entre os encargos suportados pelo particular e a correspondente remuneração” (TJ-SC, 2ª Câm. Dir. 
Públ., Apel. Cível em MS n. 2004.024308-1, Relator Luiz Cezar Medeiros, julg. 22.02.2005). c) Da 
Conclusão: Compulsando detidamente os documentos (notas de compras) que instruíram o pedido 
de aditivo verifica-se que: 1. Por sua vez, tendo a Divisão de Licitações analisado as notas fiscais 
pertinentes aos outros produtos objeto do pedido de aditivo, o mesmo comporta deferimento 
relativamente aos seguintes itens, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do 
contrato: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

ADITIVADO 

VALOR TOTAL 
ADITIVADO 

DIFERENÇA 
DO VALOR 

1 Pneu 175/70R14. 
Nas seguintes 
especificações 
mínimas: produto 
novo, original de 
fábrica, radial; 
Índice de carga: 
84; Índice de 
velocidade: T. 

44 UND kelly 405,62 17.847,28 905,52 

 VALOR TOTAL      R$ 905,52 

Cláusula Segunda – Da Justificativa: I - O aditivo (reajuste de preços) pode ser realizado, pois tem 
amparo legal (art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 e Art. 10º do Decreto Municipal nº 43/2007) e contratual 
para tanto, consoante se vê da Ata de Registro de Preços nº 100/2021. II – Os reajustes objeto de 
deferimento visam restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato. III - Existe disponibilidade 
orçamentária para tal fim, conforme informação prestada pelo Departamento de Contabilidade. 
Cláusula Terceira - Do Valor: I – O valor da ata de registro de preços, portanto que era de 
R$16.941,76 (Dezesseis mil novecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), passará a 
ser R$ 17.847,28 (Dezessete mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), 
aumentando assim o valor de R$ 905,52 (Novecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos). 
Mariópolis, 22 de Novembro de 2021. Município de Mariópolis - Mario Eduardo Lopes Paulek - 
Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021  
 PROCESSO Nº 250/2021 

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da pregoeira Liciane 
Cristina Puttkamer, designada pela Administração Municipal através da 
Portaria n.º 1.218/2021, torna público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, contendo itens de 
participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, itens com cota reservada para participação de microempresa e 
empresa de pequeno porte e itens de ampla participação de empresas em 
geral, objetivando a Implantação de registro de preços para futuro e 
eventual Fornecimento de Carga de Gás e Aquisição de Cilindro de 
Gás (GLP), Mangueiras, Reguladores e Chicotes, para atender as 
necessidades da Administração Pública Municipal, conforme condições e 
especificações estabelecidas no edital, sendo a licitação do tipo “menor 
preço”, com critério de julgamento “menor preço por item”, em 
conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços, Decreto Municipal nº 8.441, de 08 de janeiro de 
2019, Decreto Municipal nº 8.574 de 01 de novembro de 2019, Decreto 
Municipal nº 8.581 de 19 de novembro de 2019, Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas 
alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O preço máximo 
admitido para cotação global do presente objeto é de R$ 379.153,32 
(trezentos e setenta e nove mil cento e cinquenta e três reais e trinta e 
dois centavos). O recebimento das propostas, documentos de habilitação, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: https://www.gov.br/compras/pt-br/, horário oficial de Brasília - 
DF, conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 
(NOVE) HORAS DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021. O inteiro teor 
do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia 
digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato 
Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em 
Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br - 
https://www.gov.br/compras. Demais informações, fones: (46) 3220-
1565/1566, e-mail: licitacao2@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 29 de 
novembro de 2021. Liciane Cristina Puttkamer - Pregoeira. 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 
ATO DE CONSÓRCIO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 
EDITAL Nº 033/2021 - CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E EXAMES 
ADMISSIONAIS 
O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, Senhor Paulo Horn, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Edital nº 001/2021, resolve: 
TORNAR PÚBLICO 
Art. 1º Convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2021, para 
as Funções Públicas Temporárias a serem ocupadas no CAPS AD III, situado no Município de 
Coronel Vivida/PR, e na sede do CONIMS, situada no Município de Pato Branco/PR nos termos da 
legislação pertinente e das normas estabelecidas pelo Edital nº 001/2021, conforme consta: 

CAPS AD III - ENFERMEIRO II 
CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 

Aparecido Goes 20º 
RESOLUÇÃO Nº 241 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 
Súmula: Dispõe sobre reajuste de procedimento da tabela do Credenciamento nº 001/2018. 
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: http://www.conims.com.br/ 
e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 29 NOVEMBRO DE 2021.

Institui o Banco de Ideias Legislativas no
Município de Pato Branco.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu,
Presidente, promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica instituído o Banco de Ideias Legislativas no Município de Pato
Branco, que tem como objetivos:

I – promover a legislação participativa no âmbito do Município;

II – aproximar o Poder Legislativo da comunidade, permitindo que cidadãos
apresentem ideias e sugestões de alteração na legislação vigente ou de criação de novas
leis ao Legislativo;

III – prover discussões sobre o ordenamento jurídico do Município com a
sociedade civil.

Art. 2º O Banco de Ideias Legislativas estará disponível no site oficial da
Câmara Municipal de Pato Branco.

Art. 3º Qualquer interessado poderá cadastrar sugestões no Banco de
Ideias Legislativas.

§ 1º As sugestões referidas no caput deste artigo devem observar os
seguintes requisitos:

I - conter a identificação do autor, seus meios para contato, bem como a
especificação da sugestão;

II - serem efetuadas por meio do preenchimento de formulário eletrônico,
disponibilizado no sítio da Câmara Municipal de Pato Branco;

§ 2º Associações, sindicatos, ONGs, partidos políticos ou qualquer entidade
da sociedade civil poderão se registrar como autores de sugestões.

Art. 4º Todas as ideias e sugestões serão avaliadas conforme termo de uso
que estará disponível no ato do preenchimento do formulário eletrônico.

§ 1º Caso a ideia ou sugestão estiver de acordo como o termo de uso será
publicada no Banco de Ideias Legislativas e estará acessível à população.

§ 2º Entre outras vedações constantes no termo de uso, não serão aceitas
sugestões:

I – que não contenham a devida identificação do autor ou dados pessoais;

II – que contenham informações falsas;

III – que tratem de assuntos diversos ao ambiente político, legislativo e de
atuação da Câmara Municipal de Pato Branco;

IV – que contenham declarações de cunho agressivo, pornográfico, pedófilo,
racista, violento, ou ainda ofensivas à honra, à vida privada, à imagem, à intimidade pessoal
e familiar, à ordem pública, à moral, aos bons costumes ou às cláusulas pétreas da
Constituição; e

V – que sejam repetidas pelo mesmo usuário, incompreensíveis ou não
estejam na língua portuguesa.

Art. 5º As sugestões serão catalogadas de acordo com a data de cadastro
e disponibilizadas para consulta permanente pelos vereadores e pela população no site da
Câmara Municipal de Pato Branco, assim como seu trâmite.

Art. 6º A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pato Branco, bem como as
Comissões Permanentes ou os Vereadores, individualmente, poderão se valer das
sugestões catalogadas no Banco de Ideias Legislativas para elaborar e protocolar projetos
de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de emenda à Lei Orgânica, emendas,
projetos de decreto legislativo ou projetos de resolução.

§ 1º Caberá aos integrantes do Poder Legislativo, avaliar a pertinência,
viabilidade e importância das sugestões protocoladas no Banco de Ideias Legislativas, bem
como o instrumento jurídico mais adequado, em caso de decidirem se valer destas.

§ 2º Quando da realização de protocolo de projeto de lei, oriundo do Banco
de Ideias Legislativas, todos os vereadores terão direito de assinar como proponentes.

Art. 7º O Poder Legislativo dará publicidade, em local de fácil acesso, nas
suas redes sociais e site oficial da Câmara Municipal de Pato Branco, ao Banco de Ideias
Legislativas e suas atribuições.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do
Paraná, aos 29 de novembro de 2021.

Joecir Bernardi
Presidente

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
DECRETO Nº 107/2021 
DATA: 28/11/2021 
SÚMULA: “ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AULAS PARA LOTAÇÃO 
DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS”. 
 
A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: diariomunicipal.com.br/amp/ 
edição do dia 30/11/2021, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 40/2017 e Decreto Municipal nº 75/2021 e em 
www.mariopolis.pr.gov.br. 
 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01 
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 217/2020 
CONTRATADA: BRUNO HENRIQUE LANZARINI – EPP     
CNPJ: 23.903.344/0001-06 
Cláusula Primeira – Vigência  
Fica prorrogado por mais 12 meses o prazo de vigência, a partir da data de 01 de dezembro de 2021 até 
30 de novembro de 2022, conforme laudo Técnico do setor de engenharia e solicitação da empresa 
contratada em anexo. 
Cláusula Segunda – Disposições Gerais 
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente 
aditivo. 
Bom Sucesso do Sul, 25 de novembro de 2021 
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal 
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Agência Brasil
Os resultados das provas do 

Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2021 serão divulgados 
no dia 11 de fevereiro do ano que 
vem. A data foi confirmada pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), responsável pela rea-
lização do exame, durante entre-
vista coletiva.

De acordo com o presidente 
do Inep, Danilo Dupas, o compa-
recimento neste domingo (28), se-
gundo dia de provas, foi de 70%. 
Dupas também confirmou que 
está aberto o prazo para que os es-
tudantes que não compareceram 
aos locais de prova por problemas 
logísticos ou por doenças infecto-
contagiosas, como a covid-19, pe-
çam a reaplicação do Enem 2021, 

por meio da página do participan-
te no site do Ineo.

Durante a coletiva, o delegado 
da Polícia Federal, Cléo Mazzotti, 
informou que foram cumpridos 31 
mandados de prisão nos locais de 
prova. O alvo foram pessoas acu-
sadas de tráfico de drogas, cárce-
re privado e estupro de vulnerável, 
entre outros crimes. Duas pessoas 
foram presas pela tentativa de uso 

de ponto eletrônico em dois locais 
de prova.

O transporte dos malotes com 
as provas foi concluído em todo o 
país, pelos Correios, em duas ho-
ras e 41 minutos.

Na avaliação do ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, a socie-
dade e a educação brasileiras saí-
ram ganhando com a realização do 
Enem.

 “Saiu ganhando porque, 
como era o previsto, e nós havía-
mos dito, a questão do Enem ha-
veria de ter toda seriedade, toda 
transparência e toda a competên-
cia, que é própria dos servidores 
do MEC, dos Correios e da Policia 
Federal”, afirmou. O gabarito ofi-
cial e os cadernos de questões se-
rão divulgados amanhã (1º) pelo 
Inep.

Resultado do Enem será divulgado em 11 de fevereiro

Agência Brasil
Era para ser uma noite de ale-

gria. A festa “Agromerados” mar-
caria a formatura de cursos como 
Agronomia, Veterinária e outros, 
da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), no Rio Grande do 
Sul. Mas o que aconteceu foi uma 
tragédia, uma das maiores da his-
tória recente do país.

No dia 27 de janeiro de 2013, 
a Boate Kiss, casa noturna localiza-
da na Rua dos Andradas, no centro 
da cidade de Santa Maria, recebeu 
centenas de jovens para a come-
moração. No palco, dois shows ao 
vivo. O primeiro, de uma banda 
de rock. Depois, foi a vez dos ra-
pazes da banda Gurizada Fandan-
gueira, de sertanejo universitário. 
A casa estava lotada: entre 800 e 
mil pessoas. A boate tinha capaci-
dade para 690 pessoas.

Segundo contou na época o 
guitarrista da banda Rodrigo Le-
mos, o fogo começou depois que 
um sinalizador foi aceso. Ele dis-
se que os colegas de banda logo 

tentaram apagar o incêndio, mas 
o extintor não teria funcionado. 
Um dos componentes da banda, 
o gaiteiro Danilo Jaques, morreu 
no local.

Naquele dia, as faíscas atin-
giram o teto revestido de espu-
ma. Em instantes o fogo se espa-
lhou pela pista de dança e logo 
tomou todo o interior da boate. 
De acordo com os bombeiros, a 
fumaça altamente tóxica e de 
cheiro forte provocou pânico. Aí 
começou a tragédia.

Ainda sem saberem do que se 
tratava, seguranças tentaram im-
pedir a saída antes do pagamen-
to. Houve empurra-empurra. Al-
guns conseguiram deixar o local. 
Muitos que não conseguiram, des-
maiaram, intoxicados pela fuma-
ça. Outros procuraram os banhei-
ros para escapar ou buscar uma 
entrada de ar e acabaram morren-
do. Segundo peritos, o sistema de 
ar condicionado ajudou a espalhar 
a fumaça. Além disso, um curto-
-circuito provocado pelo incêndio 

causou uma explosão. Morreram 
240 pessoas.

Na rede social, uma das so-
breviventes, Suzielle Requia, con-
ta como conseguiu escapar da 
morte. Resgatada com ajuda de 
um amigo, ela ficou hospitalizada 
por dois dias, porque sentia mui-
ta falta de ar:

“Eu ouvi um grito de uma 
menina: ‘abre, abre, a Kiss está 
pegando fogo’. Quando eu olhei 
para o palco, eu vi um clarão. Eu 
olhei para o meu amigo e disse: 
‘a Kiss está realmente pegando 
fogo’. E nisso ele agarrou a mi-
nha mão e me puxou. Mas eu 
me perdi dele, porque a fuma-
ça já tinha tomado conta da Kiss. 
Eu não enxergava um palmo na 
frente do nariz. Até eu me bati na 
primeira grade, consegui pular 
aquela grade e caí para fora da bo-
ate. Eu  desmaiei”.

A terapeuta ocupacional Ke-
len Ferreira sobreviveu com se-
quelas graves. Ela perdeu o pé di-
reito, teve queimaduras em 20% 

do corpo e ainda faz tratamento 
pulmonar:

“Eu fiquei 78 dias internada 
no Hospital das Clínicas de Porto 
Alegre. Quinze dias eu fiquei em 
coma induzido, mais nove na UTI, 
que totalizaram 24, e 54 dias no 
quarto. Eu revivo o 27 de janeiro 
todos os dias”.

A perícia policial apontou que 
uma combinação provocou a tra-
gédia: o material empregado para 
isolamento acústico (com a espu-
ma irregular), associado ao uso de 
sinalizador em ambiente fechado, 
a saída única, as falhas no extin-
tor e a exaustão de ar inadequada. 
Associado a tudo isso, o indício de 
superlotação.

O caso comoveu o país intei-
ro e provocou debates sobre a se-
gurança de casas noturnas e lo-
cais de grande aglomeração de 
pessoas.

Ainda em 2013, o governo do 
Rio Grande do Sul publicou a Lei 
Kiss, que estabelece normas sobre 
segurança, prevenção e proteção 

contra incêndios nas edificações 
e áreas de risco de incêndios no 
estado. 

O exemplo foi seguido por vá-
rias outras cidades. Uma audiência 
pública no Senado debateu a legis-
lação de prevenção e combate de 
incêndios no Brasil.

Em fevereiro de 2013, foi cria-
da a Associação de Familiares de 
Vítimas e Sobreviventes da Tragé-
dia de Santa Maria, com mais de 
28 mil assinaturas, pedindo apoio 
do Ministério Público para a bus-
ca de justiça.

Em março daquele ano, foram 
presos preventivamente quatro in-
vestigados. Os réus são os sócios 
da Kiss, Elissandro Callegaro Spo-
hr e Mauro Londero Hoffmann; o 
vocalista da banda Gurizada Fan-
dangueira, que se apresentou na-
quela noite, Marcelo de Jesus dos 
Santos; e o produtor musical Lu-
ciano Bonilha Leão. 

Eles vão a júri popular neste 
1º de dezembro, no Foro Central 
de Porto Alegre. 

Réus por incêndio na boate Kiss começam a ser julgados na quarta-feira

AEN
O governador Carlos Mas-

sa Ratinho Junior vai mandar um 
projeto de lei para a Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) pro-
pondo reajuste de 3% aos servido-
res públicos. A lei revê os termos 
da programação implementada 
em 2019 e interrompida em 2020 
e 2021 em função da pandemia, 
como condição para o recebimen-
to de verbas federais para a manu-
tenção dos serviços básicos para a 
população. O texto tramitará em 
regime de urgência.

O reajuste leva em conside-
ração o cenário econômico pós-
-pandemia. A fim de promo-
ver o pagamento do valor ainda 
em débito, fora editado a Lei n° 
19.912, de 2019, porém, sobre-
tudo em função da crise econô-
mica, apenas a primeira parcela 
(2%) foi paga. Na época, o paga-
mento da reposição salarial, es-

calonado até 2022, seria de 2% 
em 2020 e 1,5% 2021 e 2022, 
com impacto global estimado em 
R$ 1,8 bilhão.

No entanto, com a pandemia 
e a lei federal (lei complementar 
173/2020) que instituiu os repas-
ses emergenciais aos estados com 
veto ao aumento da folha até de-
zembro de 2021, os pagamentos 
foram interrompidos. Agora, sem 
essa amarra, o Governo do Estado 
propõe a retomada dos pagamen-
tos. Se aprovado, o reajuste será 
implementado em janeiro.

O impacto financeiro é esti-
mado em R$ 786,3 milhões por 
ano - R$ 459 milhões em ativos e 
R$ 327 milhões em inativos. O Es-
tado tem cerca de 150 mil servido-
res ativos e 133 mil inativos (apo-
sentados e pensionistas).

“O Governo tem como meta 
manter as contas em equilíbrio, o 
que possibilita atrair investimen-

tos que geram milhares de em-
pregos e fazer investimentos pú-
blicos para melhorar a vida nos 
municípios. Também estamos ba-
talhando para aumentar a arre-
cadação para sanar o déficit pro-
jetado para o Orçamento deste 
ano, ainda fortemente impacta-
do pela pandemia. Enfrentamos 
nos últimos anos uma das maio-
res crises da nossa história e ago-
ra começamos a trabalhar com o 
planejamento de reajuste para os 
nossos servidores, que tanto se 
empenharam para manter os ser-
viços públicos nos últimos anos”, 
afirmou o governador Ratinho 
Junior.

Segundo o projeto, o paga-
mento do índice restante de revi-
são geral anual previsto na Lei n° 
18.493, de 24 de junho de 2015, 
dependerá do desempenho da ar-
recadação ao longo do exercício 
de 2022.

Governador propõe reajuste de 3% para os 
servidores públicos em 2022

Gilson de Abreu /Aen

Segundo o Palácio Iguaçu, a lei revê os termos da programação implementada 
em 2019 e interrompida em função da pandemia
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AEN
O Instituto de Tecnologia do 

Paraná (Tecpar) e a Celepar (Com-
panhia de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação do Paraná) fir-
maram uma parceria estratégica 
para desenvolver projetos conjun-
tos em Internet das Coisas, a fim 
de atender demandas públicas e 
privadas. O Acordo de Cooperação 

Técnica entre as empresas foi assi-
nado nessa segunda-feira (29), em 
reunião no Tecpar.

O diretor-presidente do insti-
tuto, Jorge Callado, reforçou a im-
portância da cooperação entre os 
órgãos do Estado para fazer a ino-
vação avançar em várias frentes. 
Segundo ele, a parceria entre as 
duas empresas públicas em busca 

de novas soluções tecnológicas vai 
contribuir para o apoio à inovação 
no Paraná.

“A implantação de tecnologias 
de internet das coisas vem trans-
formando globalmente todo o se-
tor produtivo, contribuindo para 
redução de custos, automatização 
de processos e novas percepções 
nos negócios”, disse.

O presidente da Celepar, Le-
andro Moura, salientou que a par-
ceria com o Tecpar soma experi-
ências para o desenvolvimento de 
novas soluções digitais. “Quan-
do realizamos a integração en-
tre grandes instituições, estamos 
unindo experiências que vão aju-
dar a mapear, entender e produzir 
em conjunto novas soluções que 
atendam as mais variadas deman-
das da sociedade, ainda mais em 
meio a uma transformação digital 
pelas constantes atualizações tec-
nológicas. Essa parceria com a Te-
cpar nos coloca ainda mais no ca-
minho da inovação”, ressaltou.

Apoio à inovação
No início de novembro, as 

duas empresas também estive-
ram juntas no apoio a iniciativas 
da Prefeitura de Pato Branco, no 
Sudoeste, voltadas à inovação. En-
quanto o Tecpar firmou uma par-
ceria para as áreas de certificação 
e incubação de empresas de base 
tecnológica, a Celepar concretizou 
com o município um protocolo de 
intenções para o desenvolvimento 
de projetos no contexto de Cida-
des Inteligentes.

Recentemente, a Celepar im-
plantou uma área de Internet das 
Coisas (IoT), composta por espe-
cialistas focados em buscar solu-
ções para o Governo do Estado, 

em especial com a implantação da 
rede 5G no Brasil. No Tecpar, os 
estudos relacionados a este tema 
são liderados pela Agência de Ino-
vação.

Internet das coisas 
A internet 5G é considera-

da uma grande oportunidade de 
transformação e inovação tanto 
para o setor público quanto para 
o privado. O objetivo da Internet 
das Coisas (em inglês, Internet of 
Things – IoT) é conectar o mundo 
físico ao tecnológico por meio da 
internet.

A chegada da rede 5G deve ex-
pandir o uso da Internet das Coi-
sas, facilitando a utilização das 
ferramentas inteligentes, interco-
nexão de equipamentos e máqui-
nas em tempo real e a integração 
de smartphones e milhões de obje-
tos a eles conectados, como carros 
e casas inteligentes.

A tecnologia 5G é a rede celu-
lar de quinta geração que permite 
o tráfego de dados até 100 vezes 
mais rápido que o padrão atual de 
quarta geração (4G). A Anatel de-
finiu que o 5G deve funcionar nas 
26 capitais e no Distrito Federal 
até o dia 31 de julho de 2022. A 
tecnologia deve se expandir para 
outras cidades que tenham mais 
de 500 mil habitantes, até julho de 
2025.

Tecpar e Celepar se unem para desenvolver novas soluções digitais

AEN
Desenvolver projetos integra-

dos que desenvolvam as potencia-
lidades e atendam as necessidades 
dos municípios da região Oeste é 
a proposta do Programa de Go-
vernança, Inovação e Inteligência 
para Desenvolvimento dos Arran-
jos Produtivos nos Municípios Lin-
deiros ao Lago de Itaipu.

Iniciado em maio deste ano, o 
programa tem perspectiva inicial 
de 20 anos e contempla 11 eixos 
estruturantes: governança, gestão 
pública, sustentabilidade, negó-
cios e renda, saúde, papel da uni-
versidade, inovação, agricultura 
familiar, segurança e competitivi-
dade para a cadeia produtiva, in-
fraestrutura e segurança pública. 

O relatório dos projetos e 
ações prioritárias que vão nortear 
todo o programa foi entregue nes-
ta segunda-feira (29) pelo prefeito 
de Guaíra, Heraldo Trento, e o pre-
feito de Foz do Iguaçu, Chico Bra-
sileiro, ao chefe da Casa Civil do 
Governo do Paraná, Guto Silva.  

 “Não há avanços sem colabo-
ração, sem a união das áreas pú-
blica, privada e da academia. Este 
programa é o primeiro passo para 
uma grande transformação da re-
gião Oeste, com melhorias tan-
to na área social quanto econômi-
ca, o que vai certamente favorecer 
toda a população”, disse Silva. 

Para o chefe da Casa Civil, ao 
articular e alinhar as ações, o pro-

grama deve alcançar resultados 
expressivos, com menor custo e de 
forma mais rápida. Entre os espe-
rados, estão a geração de trabalho, 
emprego e renda; novos negócios 
e investimentos, competitividade 
para os arranjos produtivos locais 
e preservação de recursos naturais. 

“Vamos convergir esforços 
e trabalhar de forma inteligente 
buscando os melhores resultados”, 
acrescentou.

Abrangência 
Parceria entre o Governo do 

Paraná, por meio da Fundação 
Araucária, Superintendência da Ci-
ência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior e Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (Unioeste), Itai-
pu, Oeste em Desenvolvimento e 
o Conselho de Desenvolvimento 
dos Municípios Lindeiros ao Lago 
de Itaipu, o programa conta com 
a participação de prefeituras, câ-
maras de vereadores, associações 
comerciais e instituições de ensi-
no superior. 

A Unioeste iniciou o trabalho 
antes do programa começar. Em 

2019, um grupo de pesquisado-
res do Núcleo de Práticas de Ci-
ências Sociais aplicadas do cam-
pus de Marechal Cândido Rondon 
começou um projeto de transfor-
mação do território atendendo a 
demanda do Conselho dos Municí-
pios Lindeiros ao Lago de Itaipu. 
Até hoje, estão envolvidos técnicos 
e pesquisadores da universidade 
na coordenação do programa. 

O território de desenvolvi-
mento do programa são os 16 mu-
nicípios que foram impactados 
pela formação do Lago de Itaipu, 

em 1982. São 15 do Paraná – Ter-
ra Roxa, Guaíra, Mercedes, Mare-
chal Cândido Rondon, Pato Bra-
gado, Entre Rios do Oeste, Santa 
Helena, São José das Palmeiras, 
Diamante d’Oeste, Missal Itaipu-
lândia, Medianeira, São Miguel do 
Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu 
e Foz do Iguaçu – e um do Mato 
Grosso do Sul – Mundo Novo.

Etapas
A primeira etapa é a implanta-

ção de uma governança integrada 
para que as ações de desenvolvi-
mento regional estejam articula-
das e coordenadas com o Governo 
do Estado.  

Serão capacitados servidores 
públicos e técnicos, elaborados 
projetos que promovam a susten-
tabilidade e atraiam investimentos 
para os municípios. Também são 
consideradas prioritárias iniciati-
vas nas áreas de segurança públi-
ca na faixa da fronteira e melhoria 
da infraestrutura e logística, como 
rodovias e energia elétrica.

Estão previstas, ainda, ações 
na área social, como apoio à saú-
de preventiva e o desenvolvimento 
de um plano regional para a agri-
cultura familiar, além de projetos 
de promoção da sanidade agrope-
cuária, de cadeias produtivas e do 
turismo. Em ciência e tecnologia, o 
programa visa aproximar empre-
sas de universidades e fortalecer o 
ecossistema de inovação.

Programa integrado de desenvolvimento dos 
lindeiros define prioridades para a região

Guilherme Flores/CAsA Civil

Ações abrangem as áreas econômica, social, de meio ambiente e sustentabilidade, ciência e tecnologia, 
segurança e infraestrutura
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